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19 oktober 2018

SRA start reeks persoonlijke visies op toekomst
accountantskantoor
SRA-bestuurslid Fou-Khan Tsang, tevens bestuursvoorzitter van Alfa accountants en adviseurs, pleit
voor het verder kijken dan de grenzen van het eigen vakgebied. Zijn videoboodschap past in een reeks
persoonlijke visies, als vervolg op een toekomstverkenning van de SRA.
Tsang pleit er voor om te kijken naar ontwikkelingen in andere sectoren dan de accountancy en daarvan te leren, zoals
bijvoorbeeld bij ntech. "Ga ook eens naar een bijeenkomst die niet voor de hand ligt." Ook adviseert hij om nieuwe
medewerkers te bevragen naar hun eerste ervaringen binnen een accountantskantoor en daarvan te leren.
De vlog van Fou-Khan Tsang is de eerste van een reeks boodschappen van professionals, die wekelijks individuele
invulling geven aan de SRA-visie op het kantoor van de toekomst. De volgende zes visies komen vanuit andere
vakgebieden dan de accountancy.
Eerder heeft de SRA zelf al via een reeks blogs en video's de eigen visie op de toekomst van het beroep gepresenteerd.
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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. 
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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... 
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Marco van der Vegte: 'Accountants gaan door met
verbeteringen'
"Wij zullen niet een jaar lijdzaam gaan zitten afwachten wat de Commissie
Toekomst Accountancysector (CTA) zal gaan brengen. Wij gaan met al onze
energie door met... 

TOEKOMST ACCOUNTANTSBEROEP

21 januari 2019

Wij moeten veranderen; liever gisteren dan vandaag!
De accountant van de toekomst moet investeren in ontwerpvaardigheden,
zodat hij of zij de technologie beter begrijpt. Hij moet een diepgaand inzicht
krijgen in de... 
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Hans Verkruijsse: Traditionele accountant moet met
tijd mee anders is het einde verhaal
De paradigmaverschuiving van documentuitwisseling naar data-uitwisseling
heeft grote gevolgen voor de bestuurlijke informatieverzorging en voor het
beroep van accountant.... 

