BEROEP MET TOEKOMST
In december 2016 startte de NBA het visieproject 'Een beroep met toekomst', met als doel een
aantrekkelijk toekomstperspectief te ontwikkelen voor het accountantsberoep. In april 2018 publiceerde
de beroepsorganisatie als vervolg daarop de Vernieuwingsagenda, die verder invulling geeft aan de visie
van de sector voor de komende jaren.
Toon alles
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Achtergrond

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... 

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

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

05 maart 2021

Column

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. 

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... 

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

Opinie

06 april 2020

Digitale transformatie en automatisering zullen het
leven van accountants radicaal verbeteren
Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Toekomst
Accountancysector (CTA) worden waarschijnlijk wettelijke maatregelen
genomen. De werkdruk binnen de sector... 

NIEUWS

27 februari 2020

Accounttech verkent rol auditor bij 'temmen' van
algoritmes
De werkgroep Accounttech van de NBA heeft een verkenning uitgebracht over
de rol van accountants bij het toezicht op algoritmes. De verkenning dient als
voorzet... 

DISCUSSIE

Column

29 januari 2020

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

Opinie

09 januari 2020

Accounttech in 2020: niet alleen voor 'experts'
Wat is de agenda voor 2020 van de community Accounttech? Wat is er bereikt in 2019? Een update en vier goede
redenen om je aan te sluiten bij deze snelgroeiende... 
MAGAZINE

13 december 2019

Be smart
Hoe gaan accountants om met innovatie? Slimme oplossingen in de praktijk, gekozen door de NBA-werkgroep
Accounttech. Dit keer: Fonkel uit Zwolle. 
NIEUWS

18 november 2019

Vooral kennisgebrek en cultuur belemmeren ITgebruik door accountants
38 procent van de accountants vindt dat de beroepsgroep terughoudend is in
het gebruik van IT. Vooral gebrek aan kennis van IT en de bedrijfscultuur zijn
belangrijke... 

MAGAZINE

20 september 2019

Waar raakt nieuwe technologie de audit?
Om succesvol te blijven moet elke sector inspelen op nieuwe technologie. Dat is ook de strekking van een stevig
rapport over de invloed van nieuwe technologie op... 
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... 
MAGAZINE

20 september 2019

Be smart
Hoe gaan accountants om met innovatie? Slimme oplossingen in de praktijk, gekozen door de werkgroep Accounttech
van de NBA. Dit keer: The Audit Generation uit Utrecht. 
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... 

NIEUWS

26 augustus 2019

'Accountants worden niet vervangen door robots'
Process mining speelt een steeds grotere rol in de accountantscontrole. Maar
dat betekent niet dat accountants in de toekomst door robots worden
vervangen. 

NIEUWS

24 juni 2019

Digitalisering centraal tijdens congres Europese mkbaccountants
De Europese federatie van accountants in het mkb (EFAA) organiseert op 27
juni een internationale conferentie, waarin digitalisering van de mkb-praktijk
centraal... 

NIEUWS

20 juni 2019

Mkb-accountant nog weinig bekend met nieuwe ICToplossingen
De meerderheid van de mkb-accountants maakt gebruik van bestaande ICTtoepassingen. Met nieuwe technologieën zijn veel accountants bij kleinere
kantoren echter nauwelijks... 

NIEUWS

19 juni 2019

Veel belangstelling voor open podium Accounttech
Negen innovatieve ondernemers presenteerden op 13 juni hun idee aan een
goedgevulde Limpergzaal, bij de NBA in Amsterdam. Er was veel
belangstelling voor het eerste... 

MAGAZINE

14 juni 2019

Be smart
Hoe gaan accountants om met innovatie? Slimme oplossingen in de praktijk, gekozen door de werkgroep Accounttech
van de NBA. Dit keer: het data-analyseplatform van... 

NIEUWS

07 mei 2019

Accounttech Open Podium: meer dan een dozijn
inschrijvingen
Dertien tech-initiatieven hebben zich tot nu toe ingeschreven voor het
Accounttech Open Podium op 13 juni 2019. Aanmelden kan nog tot 15 mei
aanstaande. 

NIEUWS

04 april 2019

Accounttech organiseert 'open podium' voor
innovatie
Op 13 juni organiseert de werkgroep Accounttech van de NBA een 'open
podium' voor innovatieve tech-initiatieven in de accountancy. 

Toon meer berichten

