NIEUWS

13 januari 2016

Kevin Verdonschot wint Nyenrode Essayprijs
Accountancy 2015
Kevin Verdonschot heeft de Nyenrode Essayprijs Accountancy 2015 gewonnen met zijn essay
'Sectorspecialisatie: dé weg naar vertrouwensherstel'.
Verdonschot stelt in zijn essay dat sectorspecialisatie dé manier is om het vertrouwen in het accountantsberoep te
herstellen. Voor organisaties in bepaalde sectoren die een groot nancieel en/of maatschappelijk belang
vertegenwoordigen, zouden dan enkel verklaringen mogen worden afgegeven door controlerende accountants die
gespecialiseerd zijn in de betrokken sector.
Een specialist met speci eke kennis en ervaring, stelt volgens Verdonschot (beter) de vraag of een controleaanpak wel
past bij een bepaalde sector. Hierdoor ontstaat verdieping en kwaliteitsverbetering. Sectorspecialisatie gaat verder dan
praktijkervaring. Zichtbaarheid van de specialisatie door registratie geeft daarnaast wellicht vooraf vertrouwen.
De essayprijs werd op 12 januari 2016 uitgereikt. De zes kandidaten schreven ieder een essay naar aanleiding van hun
masterscriptie Accountancy. Zij waren hiertoe uitgenodigd omdat hun masterscriptie goed was beoordeeld en een
maatschappelijk interessant en relevant onderwerp had. Juryvoorzitter Ruud Vergoossen prees de winnaar voor zijn
duidelijke stellingname die hij direct bij het begin van zijn essay helder uiteenzet.

De tweede prijs ging naar Joekie Sin. Haar essay, 'Is it the face that makes the man, or the man that makes the face?',
gaat over de relatie tussen gelaatstrekken, de productie van testosteron en ongewenst gedrag. Uit bepaalde
verhoudingen in het gelaat, de zogenaamde facial width to hight ratio, zou kunnen worden afgelezen wie mogelijk
teveel testosteron produceert en 'dus' een risico zou kunnen vormen als hij een organisatie zou moeten leiden. Sin
trekt deze veronderstellingen in twijfel en waarschuwt voor generalisaties op basis van dergelijke onderzoeken.
De essays van de zes genomineerden zijn opgenomen in de bundel Essayprijs 2015, gratis downloadbaar. Op basis van
hun essay publiceerden Kevin Verdonschot en Joekie Sin beiden ook een opinie op het studentenplatform The
Accountables.
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08 november 2021

Eindelijk weer een diplomauitreiking bij de NBA
Na ruim anderhalf jaar online afnemen van de beroepseed bij nieuwe
accountants, organiseerde de NBA op 5 november voor het eerst weer een
fysieke 'diplomauitreiking'. 
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11 juni 2021

Scholieren groep 8 adviseren PKF Wallast over
vitaliteit
In het kader van de landelijke actie ‘Baas van Morgen’ heeft ook Stefaan
Rodts, ceo van PKF Wallast accountants en belastingadviseurs, op 10 juni
voor één dag zijn... 

MAGAZINE

07 mei 2021

'Waarom doen we wat we doen'
Filoso e speelt in veel beroepen een belangrijke rol. Denk aan medisch-ethische kwesties (is euthanasie acceptabel) of
het bepalen van de strafmaat in de rechtspraak... 
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03 maart 2021

Accountants praten op Clubhouse over studie en
carrière
Ook Nederlandse accountants en betrokkenen bij het beroep begeven zich
inmiddels op Clubhouse, de nieuwste place to be op social media. 
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18 mei 2020

Derdejaars accountancystudenten aarzelen nog over
praktijkopleiding
Nog niet alle derdejaars studenten accountancy aan de Hogeschool van
Amsterdam (HvA) hebben al de keus gemaakt om ook de praktijkopleiding tot
accountant te gaan... 

