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Podcast: het nieuwe
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 Leestijd van ongeveer 1 minuut
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AFM-boete Baker
Tilly met 5%
verlaagd

In de derde aflevering van Vitamine A, de podcast voor
Vandaag

accountants, spreken projectleiders Daphne Kolk en Erik
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Kolthof van de NBA-kennisgroep Accounttech met Mark

EU stelt opdracht
voor
onderhandelingen
met Londen vast

van Diermen en Corinne Haenen van het nieuwe en jonge
accountantskantoor The Audit Generation.
In de podcast wordt gesproken over het oprichten van een nieuw
kantoor en met name over de innovaties om dat onderscheidend
te doen. Ook wordt bezien wat nodig is om verschillende
vernieuwende partijen met elkaar op te laten trekken en zo tot een
nog meer innoverend klimaat te komen.
In elke aflevering van Vitamine A, de podcasts voor accountants
en financials, spreekt host Sven Budding met gasten over het
nieuws in accountantsland, over inzichten en visies op actuele
thema's. De afleveringen van Vitamine A zijn terug te vinden via
de podcast-button bovenaan deze website.
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Vitamine A: nieuwe
podcast voor
accountants
Accountant.nl begint met een
serie podcasts voor accountants
en financials, onder de titel
Vitamine A. De eerste aflevering



gaat over de vernieuwde website
zelf. 
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