NIEUWS

28 februari 2020

Podcast over 'Spookcijfers'
In de vierde a evering van Vitamine A, de podcast voor accountants, spreken auteurs Nart Wielaard en
Tom Nierop over hun in 2019 verschenen boek 'Spookcijfers'. Een boek over getallen die rammelen.
Het boek Spookcijfers, vervolg op een eerdere rubriek in het magazine Accountant, gaat over slecht becijferde
conclusies die met regelmaat leiden tot rotsvaste overtuigingen. Nierop en Wielaard spreken met podcast-host Sven
Budding over hoe comfortabel we het vinden om getallen te horen, maar ook hoe menselijk het is om getallen voor
‘waar’ aan te nemen. Hoe ontwikkel je voor cijfers het juiste kritisch vermogen? Wat zijn de grootste getallenblunders
en hoe kan Nederland tachtig miljard beter? Dergelijke zaken komen in het boek aan de orde.
In Vitamine A, de podcasts voor accountants en nancials, spreken gasten over het nieuws in accountantsland, over
inzichten en visies op actuele thema’s. De a everingen van Vitamine A zijn terug te vinden via de podcast-button
bovenaan deze website..
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20 januari 2022

Vitamine A: Winstgevendheid is uitdaging voor
duurzame economie
We staan pas aan het begin van de transitie naar een duurzame economie. De
verbinding met winstgevendheid is daarbij een grote uitdaging. 

NIEUWS

03 december 2021

Vitamine A: Ook vrouwen hebben de ambitie om
topfuncties te vervullen
Vrouwen kijken anders naar een rol als leider binnen organisaties dan
mannen. Zelfre ectie is van belang. "Als ik ergens voor ga, wil ik het ook
perfect kunnen." 

NIEUWS

19 november 2021

Vitamine A: Vrouwelijk leiderschap in de accountancy
Vrouwelijk leiderschap heeft iets dienends in zich en kijkt meer naar het
grote geheel en de omgeving. Mannen zijn meer vanuit het hoofd werkzaam
en vrouwen meer... 

NIEUWS

14 oktober 2021

Vitamine A: Het 'groene boekje' voor
crisismanagement
Communicatiemanager Lukas Burgering schreef een boek over wat te doen in
crisissituaties. In de Vitamine A-podcast vertelt hij over de lessen en kansen
die een crisis... 

NIEUWS

17 september 2021

Vitamine A: Tweede seizoen Busy Season Talks gaat
van start
Op dinsdagavond 21 september start de nieuwe serie Busy Season Talks, de
Clubhouse-gesprekken in de 'huiskamer' van het accountantsberoep. In de
Vitamine A-podcast... 

