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14 mei 2014

Accountancy in DWDD
Vaak zal het niet gebeuren maar vandaag was het zover: een item van tien minuten in het populaire
televisieprogramma De Wereld Draait Door, over accountancy.
In het item schetste Jeroen Smit (auteur van onder meer De Prooi) vanavond de functie van het beroep en de
problemen waar de sector mee kampt.
Oorzaak van de problemen, volgens Smit: geld, greed. "Een goede accountant heeft maar één klant, de samenleving."
De license to operate van de accountant ligt onder vuur, stelde hij, mede door de huidige perikelen rond KPMG. De
fundamentele oplossing is een "ander soort mensen". Bijvoorbeeld vrouwen, maar dan niet vrouwen met
eigenschappen die de huidige mannelijke accountants te vaak teveel hebben. "In elk geval ander type mens, meer
empathisch, met meer betrokkenheid."
De huidige accountants omschreef hij als "witte mannen tussen 35 en 70, een zelfverzekerde tred, een houding van ik
weet hoe het zit en hoe wereld in elkaar zit".
» Bekijk het fragment uit DWDD
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03 mei 2022

Terug op de politieke agenda?
Onder het bewind van minister Hoekstra van Financiën kwam er een Commissie toekomst accountancysector. En als
vervolg op het eindrapport van die Cta twee kwartiermakers.... 
NIEUWS

21 april 2022

Kwartiermakers: 'Cultuur is de rode draad bij alles
waarmee wij bezig zijn'
In de cultuur van accountantsorganisaties ligt de oorzaak van veel problemen
die binnen de sector hebben gespeeld. Maar het is ook de "sleutel naar
toekomstig succes".... 

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... 
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30 maart 2022

Tweede Kamer hoopt dat accountants weer 'helden
van de economie' worden
Een 'tussendebat' van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer over
het accountantsberoep leverde weinig vuurwerk op. Het wachten is vooral op
de afronding van... 
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09 maart 2022

Kwartiermakers zoeken intermediairs
De Kwartiermakers Toekomst Accountancysector, Marlies de Vries en Chris
Fonteijn, zoeken accountants die als intermediair willen meekijken tijdens
het controleproces. 

