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21 september 2016

Novak presenteert eigen 'troonrede'
Ter gelegenheid van Prinsjesdag presenteert Novak-voorzitter Marco Moling een eigen 'troonrede',
gericht op mkb-ondernemers en hun accountants.
"Accountants worden vanouds vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer genoemd. Aan die rol is meer
behoefte dan ooit", aldus Moling. Zijn videoboodschap is gegoten in de vorm van een troonrede, inclusief de daarbij
behorende toonzetting.
"Flexibiliteit en onzekerheid zitten diep in het dna van de economie van de 21ste eeuw. Dat vraagt om nieuwe
rustpunten en het bouwen aan vertrouwen. Accountants zetten zich al meer dan een eeuw in om vertrouwen als
smeerolie voor een goedlopende economie te bieden." Moling typeert de mkb-accountant als "betrokken, betrouwbaar
en betaalbaar".
Volgens de Novak-voorzitter blaken ondernemers weer van zelfvertrouwen en heeft het mkb "alle troeven in handen
om een gouden toekomst tegemoet te zien. Mkb-accountants zorgen ervoor dat ondernemers die belofte ook weten te
verzilveren".
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14 september 2021

Kabinet spoort ondernemer met geldzorgen aan hulp
te zoeken
Ondernemers die zorgen hebben over hun portemonnee, bijvoorbeeld door de
coronacrisis, moeten op tijd om hulp vragen. 

NIEUWS

27 juli 2021

'Steeds lastiger om teamgevoel en bedrijfscultuur
vast te houden'
Na anderhalf jaar corona merken mkb'ers dat het steeds lastiger wordt om de
bedrijfscultuur en het teamgevoel op peil te houden. 
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06 juli 2021

'Vestigingsklimaat Nederland voor bedrijven
verslechtert'
Het vestigingsklimaat in Nederland voor bedrijven wordt slechter en dat
moet een nieuw kabinet gaan oplossen. 
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26 mei 2021

SRA: 'Financiële cijfers mkb over 2020 hoopvol'
Dankzij een goede startpositie en de steunmaatregelen van de overheid is het
mkb in Nederland tot nog toe redelijk goed door de coronacrisis heen
gekomen. De SRA... 
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22 april 2021

MKB-Nederland: 'Afwijzing mkb-bank onbegrijpelijk'
MKB-Nederland vindt het onbegrijpelijk dat staatssecretaris Keijzer van
Economische Zaken niets ziet in een mkb-bank om de kredietverlening aan
ondernemers te verbeteren. 

