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20 november 2020

'Het levende bewijs van een springlevend beroep'
"Er is heel veel gebeurd sinds vorige week vrijdag", vertelt Joris Ebbers glunderend. Op het kantoor van
de NBA kreeg hij op vrijdag 20 november uit handen van NBA-bestuurslid Ronald van Rijswijk de trofee
uitgereikt. Een week eerder won Ebbers de NBA-quiz De Slimste Accountant.
"Ik heb heel veel e-mails, appjes en telefoontjes gehad. Maar het legt ook druk, want mijn collega's bij Deloitte
verwachten nu heel wat van me", zei de nog jonge Ebbers, die in het derde jaar van de Praktijkopleiding zit. "Nu hoop
ik dat de volgende quiz pas over 125 jaar is, dan blijf ik nog heel lang de slimste."

Van Rijswijk benadrukte hoe ongeloo ijk knap hij het vindt dat Ebbers heeft gewonnen. Hij verklapt dat hij zelf ook
heeft meegedaan, maar ver in de achterhoede van een voorronde is blijven steken. Hij is blij dat de quiz gewonnen is
door een jonge accountant: "Dit bewijst dat ons beroep springlevend is, mensen als Joris laten ons zien hoe de
toekomst van het beroep er uit ziet. Gepassioneerd over het beroep en niet bang om te laten zien wat je kan. De quiz
was onderdeel van de jubileumviering, maar wat mij betreft zijn de volgende 125 jaar nu al heel goed gestart."

Op de foto Ronald van Rijswijk (l) en Joris Ebbers met zijn trotse vader, die was meegereisd om zijn zoon gehuldigd te
zien worden.
Joris Ebbers wint verkiezing Slimste Accountant
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Na Slimste Accountant nu ook een Slimste RB
Onlangs won student accountancy Joris Ebbers de Slimste Accountantverkiezing. De verkiezing was een groot succes en dat lijkt niet onopgemerkt
voorbij te zijn gegaan.... 

SPRINGLEVEND: IMPACT

25 november 2020

Slotevent jubileumreeks 'Springlevend': 'Measure
what we treasure'
Het accountantsberoep, dit jaar in Nederland 125 jaar oud, heeft volop kansen
voor een succesvolle toekomst. Zeker als het gaat om zekerheid bieden bij
niet- nanciële... 
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Springlevend: Hoe relevant is het accountantsberoep?
Circa vijftienhonderd NBA-leden en andere belangstellenden bekeken op 24
november het online slotevent van het jubileumprogramma 'Springlevend'.
De blik van buiten... 
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Een boodschap voor het jubilerende vak
Margreeth
Kloppenburg

Om springlevend te blijven moet het accountantsberoep zijn studenten ook
leren na te denken over bredere vraagstukken in de samenleving, betoogt
Margreeth Kloppenburg. 

SPRINGLEVEND - THE FUTURE OF AUDIT

19 november 2020

Samen met stakeholders de toekomst van de audit
bepalen
"De audit is niet kapot, maar de weg kwijt." Dat zei sir Donald Brydon tijdens
het webinar 'The Future of Audit'. Accountants zijn volgens Brydon uit het
oog verloren... 

