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

Van Oers zoekt snelste accountant van Nederland
Het Brabantse Van Oers Accountancy & Advies, sponsor van de Marathon
Brabant, organiseert in het kader daarvan een aparte competitie voor ‘de
snelste accountant... 

NIEUWS

20 juni 2022

EY gaat 1 miljard dollar investeren in assurancetechnologie
EY is van plan in de komende vier jaar ruim één miljard dollar te investeren in
een assurance-technologieplatform. Dat moet zorgen voor verdere integratie
van bestaande... 

DISCUSSIE

Column

17 mei 2022

Drie zorgen over innovatie
Arnout van
Kempen

Hoewel de grote woorden over Big Data, AI en ML weer wat voorbij lijken, is
er op zijn minst een gezonde evolutie gaande in het accountantsvak. Toch is
Arnout van... 

NIEUWS

16 mei 2022

FTM: Zakendoen met Tsjetsjenië past niet bij
mensenrechtenbeleid grote accountantskantoren
KPMG, PwC en Deloitte doen volgens Follow the Money internationaal zaken
met de regering in Tsjetsjenië. Dat gaat in tegen hun eigen beleid rondom
mensenrechten. 

MAGAZINE

03 mei 2022

De adviseurs van de accountant
Serviceorganisaties zijn kind aan huis bij accountantskantoren. Ze helpen met praktische zaken als handboeken en
modellen, informeren over wet- en regelgeving en... 

NIEUWS

18 april 2022

NBA zoekt 'PaaS-accountants'
De NBA wil graag in contact komen met accountants die in de praktijk te
maken hebben met het 'Product-as-a-Service' (PaaS) businessmodel. 

AUDIT

13 april 2022

Stilte voor de storm?
De markt voor controlerend accountants is booming, maar er liggen diverse
bedreigingen op de loer. Is de sector tijdig aan te passen om de orkaan te
doorstaan? Een... 

NIEUWS

29 maart 2022

KPMG en Nyenrode werken samen aan duurzaamheid
KPMG en Nyenrode Business Universiteit starten een innovatie-instituut
gericht op Environmental, Social en Governance (ESG) thema's. Het ESG
Innovation Institute... 

NIEUWS

14 januari 2022

GBNED-rapport 'Practice management software voor
de accountancy'
GBNED heeft een nieuwe editie van het rapport 'Practice management
software voor de accountancy' uitgebracht. 

NIEUWS

15 november 2021

FD: 'Riant belastingvoordeel voor partners van
kantoren staat op het spel'
Door twee ontslagzaken van partners van Deloitte en EY staat de bvconstructie voor honderden partners van accountants-, advocaten- en
advieskantoren mogelijk op... 

NIEUWS

04 november 2021

Beleggers zetten big four-accountants onder druk
rondom klimaatrisico's
Grote beleggers willen dat de Britse big four accountantsorganisaties hun
cliënten vragen om duidelijkheid over de gevolgen van klimaatverandering op
de bedrijfsvoering.... 

NIEUWS

03 november 2021

Grote accountantskantoren werken mee aan
biljoeneninvestering klimaat
Een coalitie van honderden nanciële instellingen, waaronder een aantal
grote accountantskantoren, hebben bij elkaar tot 130 biljoen dollar om in het
klimaat te... 

DISCUSSIE

Column

08 oktober 2021

Innoveren tot je er bij neer valt
Arnout van
Kempen

Innoveren gaat verder dan alleen automatiseren van wat handmatig werd
gedaan. Een gezond beroep vraagt zich af waar het naar toe moet, meent
Arnout van Kempen. 

NIEUWS

05 oktober 2021

KPMG investeert anderhalf miljard dollar in
dienstverlening rondom duurzaamheid
In de komende drie jaar investeert KPMG wereldwijd anderhalf miljard dollar
in dienstverlening gericht op milieu, maatschappij en bestuur. 

DISCUSSIE

Opinie

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. 

Toon meer berichten

