ACCOUNTANTSDAG
Op 20 november 2019 bezochten zo'n 1300 accountants en andere geïnteresseerden de 102e
Accountantsdag in de de Rotterdamse Van Nelle Fabriek. Lees hier alle berichtgeving over de dag.
Toon alles

MAGAZINE

Nieuws

Discussie

Vaktechniek

Achtergrond

18 december 2020

Ode aan de dwarsdenkers
Natuurlijk is de accountant na 125 jaar nog springlevend. Maar de accountant is ook maar een mens en mensen zijn nu
eenmaal gewoontedieren. Precies daarom moet het... 
MAGAZINE

18 december 2020

Back to the Future
De toekomst van de audit schuilt niet zo zeer in digitale hulpmiddelen of verbreding tot steeds meer niet- nanciële
informatie, als wel in de terugkeer naar ‘Limperg’.... 
MAGAZINE

18 december 2020

Joris Ebbers is De Slimste Accountant
Opmerkelijk onderdeel van het jubileumprogramma van de NBA: de verkiezing van De Slimste Accountant 2020.
Uiteindelijk ging accountancystudent Joris Ebbers ervandoor... 
MAGAZINE

18 december 2020

Mkb: Het ergste komt nog, maar niet voor iedereen
De coronacrisis richt grote schade aan in het mkb. Ondernemers roepen accountants te hulp, maar onheil kunnen zij
nauwelijks keren. Het jubileumwebinar van de NBA... 
MAGAZINE

18 december 2020

Hoezo generatiekloof?
Gaapt er een groot gat tussen de boomers die het vak van accountant hebben gemaakt tot wat het nu is en de
millennials die met die geschiedenis verder moeten? Dat... 
MAGAZINE

18 december 2020

Een jubileum in coronatijd
Het accountantsberoep in Nederland bestaat in 2020 precies 125 jaar, iets om op een feestelijke manier bij stil te staan.
Dat is een uitdaging, in het jaar van corona.... 
DISCUSSIE

Pieter de Kok

Column

09 december 2020

Springlevend, maar wat ongemakkelijk op zoek naar
erkenning
Waarom is een springlevend beroep zo zoekende? Laten we eens twee jaar
lang stoppen met zoeken en wat we doen gewoon nog beter doen, meent
Pieter de Kok. 

NIEUWS

25 november 2020

Na Slimste Accountant nu ook een Slimste RB
Onlangs won student accountancy Joris Ebbers de Slimste Accountantverkiezing. De verkiezing was een groot succes en dat lijkt niet onopgemerkt
voorbij te zijn gegaan.... 

SPRINGLEVEND: IMPACT

25 november 2020

Slotevent jubileumreeks 'Springlevend': 'Measure
what we treasure'
Het accountantsberoep, dit jaar in Nederland 125 jaar oud, heeft volop kansen
voor een succesvolle toekomst. Zeker als het gaat om zekerheid bieden bij
niet- nanciële... 

NIEUWS

24 november 2020

Springlevend: Hoe relevant is het accountantsberoep?
Circa vijftienhonderd NBA-leden en andere belangstellenden bekeken op 24
november het online slotevent van het jubileumprogramma 'Springlevend'.
De blik van buiten... 

DISCUSSIE

Column

23 november 2020

Een boodschap voor het jubilerende vak
Margreeth
Kloppenburg

Om springlevend te blijven moet het accountantsberoep zijn studenten ook
leren na te denken over bredere vraagstukken in de samenleving, betoogt
Margreeth Kloppenburg. 

NIEUWS

20 november 2020

'Het levende bewijs van een springlevend beroep'
"Er is heel veel gebeurd sinds vorige week vrijdag", vertelt Joris Ebbers
glunderend. Op het kantoor van de NBA kreeg hij op vrijdag 20 november uit
handen van NBA-bestuurslid... 

SPRINGLEVEND - THE FUTURE OF AUDIT

19 november 2020

Samen met stakeholders de toekomst van de audit
bepalen
"De audit is niet kapot, maar de weg kwijt." Dat zei sir Donald Brydon tijdens
het webinar 'The Future of Audit'. Accountants zijn volgens Brydon uit het
oog verloren... 

NIEUWS

18 november 2020

Springlevend: naar een ontwerp voor een nieuw
beroep?
Meer dan twaalfhonderd belangstellenden keken mee tijdens 'The Future of
Audit', het voorlaatste online event in het kader van het NBAjubileumprogramma 'Springlevend'. 

NIEUWS

13 november 2020

Joris Ebbers wint verkiezing Slimste Accountant
Joris Ebbers, student accountancy en werkzaam bij Deloitte, is de winnaar
van de nale van De Slimste Accountant 2020. Hij versloeg in de eindstrijd
nipt Koen Jonkers,... 

NIEUWS

12 november 2020

Vitamine A: 'Behoefte aan zekerheid is breder dan
alleen financieel'
"Als je als accountant relevant wilt blijven, moet je over de volle breedte van
de onderneming de risico’s kunnen inschatten." Dat zegt NBA-directeur
Berry Wammes... 

SPRINGLEVEND

12 november 2020

Webinar mkb: Moeilijke jaren komen nog voor de mkbaccountant
Het midden- en kleinbedrijf krijgt te maken met problematische schulden,
faillissementen, bedrijfssluitingen en werkloosheid. Voor accountants wacht
de zware taak... 

NIEUWS

11 november 2020

Springlevend: Veel aanmeldingen voor mkb-webinar
Ruim elfhonderd belangstellenden namen deel aan het online webinar 'MKB:
Balanceren & Laveren'; het tweede webinar in het kader van het NBAjubileumprogramma 'Springlevend'. 

NIEUWS

06 november 2020

Springlevend: Laatste voorronde voor verkiezing
'slimste accountant'
Opnieuw inke belangstelling van accountants en accountancystudenten
voor deelname aan de derde en laatste voorronde van de verkiezing van De
Slimste Accountant... 

NIEUWS

04 november 2020

Vitamine A: 'Als mkb-accountant nu ook
maatschappelijk werker'
In het kader van Springlevend, de jubileumviering van de NBA, spreekt
Vitamine A-host Sven Budding met Steef Visser over de accountant in de
mkb-praktijk, zeker... 

DISCUSSIE

Debat

04 november 2020

Boomers vs Millennials: Van generatiekloof blijkt geen
sprake
Het accountantsvak bestaat 125 jaar. Reden voor de NBA om in november een
reeks online activiteiten te organiseren onder het thema 'Springlevend'. Zoals
op dinsdag... 

NIEUWS

30 oktober 2020

Springlevend: Veel deelnemers aan tweede ronde
'slimste accountant'
Bijna honderdtwintig accountants deden op 30 oktober mee aan de tweede
voorronde van de verkiezing van De Slimste Accountant 2020, onderdeel van
het jubileumprogramma... 

NIEUWS

23 oktober 2020

Springlevend: Verkiezing slimste accountant gaat van
start
Meer dan honderd accountants namen op 23 oktober deel aan de eerste
voorronde van de verkiezing van De Slimste Accountant 2020. De quiz is
onderdeel van het jubileumprogramma... 

NIEUWS

21 oktober 2020

Vitamine A: 'Partners staan open voor mening jonge
collega's'
In het kader van Springlevend, de jubileumviering van de NBA, spreekt
Vitamine A-host Sven Budding met Andrea Moser over verschillen,
overeenkomsten en uitdagingen... 

NIEUWS

19 oktober 2020

Springlevend: Veel belangstelling voor
jubileumviering accountantsberoep
De NBA viert in november het 125-jarig bestaan van het georganiseerd
accountantsberoep. Het aantal belangstellenden voor de online events ter
gelegenheid van het... 

125 JAAR ACCOUNTANTSBEROEP

07 oktober 2020

De Slimste Accountant moet ook de krant lezen
De NBA viert in november, vanwege corona geheel online, 125 jaar
georganiseerd accountantsberoep in Nederland. Eén van de opvallendste
evenementen daarbij: de verkiezing... 

NIEUWS

26 november 2019

Terugkijken op de Accountantsdag 2019
Voor ruim 84 procent van de bezoekers heeft de Accountantsdag 2019 aan de
verwachtingen voldaan. Waardering is er vooral voor de bijdragen van
‘internetnerd’ Alexander... 

ACCOUNTANTSDAG 2019: DEELSESSIES

26 november 2019

Autoriteit Persoonsgegevens draait duimschroeven
aan
In de sessie 'Privacy & de accountant' op de Accountantsdag werd duidelijk
dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de duimschroeven gaat aandraaien.
Na voorlichting... 

ACCOUNTANTSDAG 2019

25 november 2019

Accountantsdag 2019: drie 'powerspeeches'
De Accountantsdag 2019 bood tijdens het middagprogramma keus uit drie
'powerspeeches', over de AVG, fusies en overnames en de kracht van het
team. 

ACCOUNTANTSDAG 2019

21 november 2019

Risico's managen in roerige tijden
Verrassingen bleven uit op de 102e Accountantsdag, waar 1.300 accountants
werden voorbereid op het onverwachte. In het oog van de storm even geen
bewindslieden,... 

Toon meer berichten

