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30 oktober 2017

Algemeen directeur NBA Anne-Marike van Arkel
vertrekt
Anne-Marike van Arkel vertrekt per 1 februari 2018 als algemeen directeur van de NBA. Na elf jaar vindt
zij het tijd voor een nieuwe uitdaging. Dat heeft het bestuur van de NBA vandaag bekendgemaakt.
Van Arkel (1962) werkte eerst als algemeen directeur van de NOvAA en vanaf eind 2010, toen NOvAA en NIVRA als NBA
in Amsterdam verder gingen, als algemeen directeur van de NBA. "Ik heb altijd met heel veel plezier en inzet voor de
beroepsorganisatie en onze leden gewerkt, samen met alle collega's. Het traject van de fusie was inspirerend en
spannend. De periode erna intensief. Na elf jaar is het tijd om verder te gaan en nieuwe wegen te bewandelen", aldus
Van Arkel.
Het bestuur van de NBA bedankt Anne-Marike van Arkel voor de wijze waarop zij de cultuurverandering bij de NOvAA
en de complexe fusie tot NBA heeft geleid. "Een fusie die niet mocht mislukken en die mede door haar grote inzet en
positieve houding tot een succes is geworden, ook voor de interne organisatie", aldus NBA-bestuursvoorzitter Pieter
Jongstra. "Dezelfde waardering spreken wij uit voor het leiden van het project waarbij 19.700 leden de beroepseed voor
accountants binnen een jaar hebben afgelegd."
In haar novembervergadering zal het NBA-bestuur overleggen over de opvolging van Anne-Marike van Arkel.

Deel dit artikel
   

GERELATEERD
NIEUWS

06 december 2021

Oud-NIVRA-voorzitter Jan Obers overleden
Jan Obers, één van de grondleggers van de Nederlandse BDO-organisatie en
eind jaren tachtig voorzitter van het toenmalige NIVRA, is op 29 november
overleden. Hij... 
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28 september 2021

Gerben Everts nieuwe directeur VEB
Gerben Everts wordt per 1 oktober directeur van European Investors-VEB
(VEB). Zijn aantreden markeert "een nieuwe fase in de expansie van de
belangenvereniging van... 
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29 april 2021

Nieuwe voorzitter raad van bestuur EY in Nederland
Jeroen Davidson wordt per 1 juli 2021 de nieuwe voorzitter van de raad van
bestuur van accountants- en adviesorganisatie EY in Nederland. Hij volgt
Coen Boogaart... 
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18 januari 2021

Voormalig werkgeversvoorman Hans de Boer
plotseling overleden
Voormalig werkgeversvoorman Hans de Boer is maandag op 66-jarige leeftijd
overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. Dat heeft
werkgeversorganisatie VNO-NCW... 
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15 december 2020

Nederlander Elderson treedt toe tot bestuur ECB
Frank Elderson begint dinsdag aan zijn nieuwe functie als bestuurder van de
Europese Centrale Bank (ECB). Het is voor het eerst sinds Wim Duisenberg in
2003 opstapte... 

