KANTOORMANAGEMENT
Nieuws en achtergrond over kantoorzaken, zoals marketing, innovatie en de ontwikkeling van nieuwe
adviesdiensten.
Toon alles

Nieuws

Discussie

DISCUSSIE

Opinie

Vaktechniek

Achtergrond

16 september 2021

Accountants en andere klimaatridders zijn hard nodig
Het gaat er niet om of accountants de wereld redden. Het gaat erom of ze gaan
doen waar ze goed in zijn: toevoegen van betrouwbaarheid aan informatie. 

MAGAZINE

15 september 2021

Van de aktetas naar de cloud?
Zijn mkb-accountantskantoren al zo ver dat digitalisering en automatisering volledig worden omarmd? Kunnen
ordners en aktetas worden vervangen door de cloud? Verkennend... 
DISCUSSIE

Column

10 september 2021

Saroo
Pieter de Kok

Welke hervormingsvragen van vandaag nog overblijven in 2035 weet Pieter
de Kok niet, maar dat audit hightech wordt, met minimale interruptie van
subjectief handelen... 

NIEUWS

10 augustus 2021

'Klimaatcursus' voor alle Deloitte-medewerkers
Alle 330 duizend medewerkers van Deloitte wereldwijd krijgen in de komende
tijd een training aangeboden waarin zij meer leren over klimaatverandering.


DISCUSSIE

Column

22 juli 2021

Innovatie onder druk
Jan Bouwens

Het publiek zet druk op tekortschietende accountants. Vraag is of de professie
onder deze druk wel de goede keuzes maakt. 

DATA

15 juni 2021

Wie leidt de digitale dans tussen accountant en klant?
Hoe innovatief moet de accountant zijn? Is het ontbreken van slimme
auditsoftware een dealbreaker? En zijn er al klanten die bij een o erte willen
weten hoe het... 

NIEUWS

08 juni 2021

FT: Plannen voor Europese regio EY onderstrepen
problemen bij echte integratie big four
Een geplande reorganisatie van 25 West-Europese member rms zorgt voor
onrust bij de partners van de internationale EY-organisatie. Volgens de
Financial Times is... 

DISCUSSIE

Opinie

25 mei 2021

Een luie en zinloze discussie
Als we het over advies hebben, laten we dan beginnen met duidelijk te maken
over welk onderwerp we het hebben, meent Joris Joppe. 

NIEUWS

25 mei 2021

'Alles wat vandaag waar is, kan morgen niet waar zijn'
Het accountantsberoep staat niet per se bekend als innovatief. Maar
vergeleken met een aantal jaren terug zie je een wereld van verschil. "Door
kleine stapjes te... 

DISCUSSIE

Column

09 april 2021

Audit quality en innovatie
Arnout van
Kempen

Innovatie van de wettelijke controle is onmogelijk bij de bestaande
regulering, meent Arnout van Kempen. 

NIEUWS

09 maart 2021

KPMG en VU Amsterdam onderzoeken gebruik van AItechnologie in audit
KPMG en VU Amsterdam starten een gezamenlijk project dat het gebruik van
kunstmatige intelligentie in het controleproces naar een hoger plan moet
tillen. 

DISCUSSIE

Column

05 maart 2021

Zandzakken of zandbakken
Pieter de Kok

Zandbaksessies, waarin kantoren met innovatie aan de slag gaan, lijken
Pieter de Kok een veel beter traject voor het beroep dan zandzakken voor de
deur. 

MAGAZINE

04 maart 2021

Corona laat accountants grote stappen zetten in de digitale wereld
Van wettelijke controle via schermdelen, tot NOW-onderzoek doen met onderbezette teams: alles is dit seizoen anders
voor accountants. Ondanks de druk is de digitalisering... 

NIEUWS

25 februari 2021

PwC lanceert platform om CO2-uitstoot van
werknemers te verminderen
Vandaag lanceert PwC een CO2-dashboard om duurzaam reisgedrag onder
haar 5.500 medewerkers te stimuleren. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

19 februari 2021

Nog meer tips voor betere algemene voorwaarden
Eerder schreef Carolin Vethanayagam het artikel '7 tips voor betere algemene
voorwaarden'. Volg onderstaande aanvullende tips voor nog betere algemene
voorwaarden... 

DISCUSSIE

Opinie

29 december 2020

Alleen een crisis zet de accountant aan tot
vernieuwing
Een crisis maakt het makkelijker om veranderingen door te voeren, zo bleek
maar weer in het afgelopen jaar. 

DISCUSSIE

Opinie

04 september 2020

Accountant, don't waste your time
We bevinden ons duidelijk in crisistijd. Klanten zijn bereid te zoeken naar
goedkopere alternatieven dan een accountantskantoor. Maar als ik met
accountants en assistenten... 

ACCOUNTANT EN ONDERNEMER

03 augustus 2020

Een goede relatie levert geld op. Voor beide partijen
Joris Joppe over internationaal onderzoek naar de relatie tussen accountant
en ondernemer en het nanciële succes van mkb-ondernemingen. 

DISCUSSIE

Column

29 juli 2020

Woensdag, adviesdag
John
Weerdenburg

Als je ruimte in je agenda maakt voor advies pluk je daar ook de vruchten van,
meent John Weerdenburg. 

ACCOUNTTECH

30 juni 2020

Innovaties bij Open Podium Accounttech: RGS,
analyses en samenstellen
Tweehonderdvijftig bezoekers keken op 25 juni online naar tien eerder
gekozen pitches over technologische vernieuwingen in het accountantsvak.
Daarbij viel op dat... 

NIEUWS

17 juni 2020

Tien inzendingen geselecteerd voor tweede Open
Podium Accounttech
De deelnemers aan het tweede NBA Open Podium Accounttech 2020 zijn
bekend. De tien meest aansprekende inzenders moeten op 25 juni live pitchen
voor publiek bij het... 

DISCUSSIE

29 januari 2020

Column

De jaarrekening? Client profile!
Omar El
Messaoudi

Als het aan Omar El Messaoudi ligt, tekent de accountant binnenkort af op
een helder dashboard voor gebruikers. 

NIEUWS

17 januari 2020

LIO-bijeenkomst: 'De grootste uitdaging is disruptie
in employment'
De belangrijkste uitdaging voor ondernemingen anno nu is 'disruptie in
employment', meent innovatie-expert Jef Staes. "Als je hekken om mensen
zet, krijg je schapen... 

DISCUSSIE

Debat

20 december 2019

NEMACC-symposium: genoeg mogelijkheden voor
mkb-praktijk
Ook in de mkb-praktijk liggen er volop mogelijkheden voor een gezonde
toekomst van het accountantsberoep. Daarvoor moet de accountant wel
vooruit kijken, niet alleen... 

MAGAZINE

13 december 2019

'Leg de cijfers opzij, luister en vraag door'
De accountant als trusted advisor van ondernemers, dat is de toekomst van het beroep in het mkb, menen velen.
Betrouwbaar, helder communicerend en deskundig. Komt... 
NIEUWS

20 november 2019

'Toekomstkansen accountant in financieel advies'
Accountants kunnen een grotere rol pakken als nancieel adviseur voor het
mkb. Dat stelt mkb- nancieringsplatform October na onderzoek onder ruim
duizend ondernemers.... 

NIEUWS

18 november 2019

'Kleine kantoren besteden controlewerk uit'
Steeds meer kleine accountantskantoren geven hun controlevergunning op,
waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe initiatieven die het controlewerk
uitvoeren voor de... 

MAGAZINE

20 september 2019

Pionieren

Maar weinig accountantskantoren presenteren werkelijk nieuwe producten of diensten. Ontwikkeling en onderhoud
zijn vaak te kostbaar voor een enkel kantoor. Toch... 
MAGAZINE

20 september 2019

Accountants hebben integrale visie op datascience nodig
Ontwikkelingen op het gebied van ICT en digitalisering hebben de afgelopen twee decennia een enorme vlucht
genomen. Hoewel op het gebied van nance, controlling... 
OPINIE

13 september 2019

Innovatie in accountantsland
Er is al enige tijd een levendige discussie losgebarsten in accountantsland
over de noodzakelijke vernieuwingen in onze dienstverlening. Innoveren is
het magische... 

Toon meer berichten

