Magazine Accountant TV P o d c a s t D o s s i e r s N i e u w s b r i e f C o n t a c t

NBA-platform voor accountants en financials

e Home
> Nieuws
> 2020
> 3 > 'Meeste
Nederlandse
industriebedrijven
klaar&voor
toekomst'
Nieuws
Discussie
Vaktechniek
Achtergrond
In & Uit niet
Feiten
Cijfers
Tuchtrecht

NIEUWS

05 maart 2020

LAATSTE NIEUWS

'Meeste Nederlandse
industriebedrijven niet
klaar voor toekomst'
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 Leestijd van ongeveer 1 minuut

Arnout van Kempen:
coronacrisis helpt
niet bij ontwikkeling
soft skills

Het merendeel van de Nederlandse industriebedrijven is
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niet klaar voor de toekomst. Dat stellen economen van de
Rabobank.
Volgens hen zijn bijna vier op de vijf ondernemingen bijvoorbeeld

03 juli 2020

Impact coronacrisis
op overnamemarkt
‘beperkt en tijdelijk’

onvoldoende voorbereid op nieuwe technologieën als kunstmatige
intelligentie en Big Data. Ook handelsbelemmeringen en
verduurzaming zouden meer aandacht vereisen.
Voor de studie is een enquête afgenomen onder 464 Nederlandse
industriebedrijven, waaronder 262 bedrijven uit de
maakindustrie. De omgeving waarin zij opereren staat niet stil,
benadrukt Sjoerd Hardeman. Hij is een van de auteurs van de
studie. Op dit moment hebben industriebedrijven, net als
bedrijven in andere sectoren, onder meer te maken met krapte op
de arbeidsmarkt.
De omzet zit over het algemeen wel in de lift, maar de meeste
bedrijven schieten te kort wat betreft hun voorbereidingen op
toekomstige uitdagingen. Volgens de deskundige bij de bank
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KvK: vijf procent
meer
faillissementen door
corona
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Tweede Kamer
praat direct na
zomerreces over
accountantsberoep

zullen de meeste ondernemingen nog eens goed naar hun
managementpraktijken en investeringen moeten kijken. "Hoe
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groter het aandeel van de investeringen dat uitgaat naar

FD: kleinere
beursfondsen
kunnen geen
accountant vinden

onderzoek en ontwikkeling, hoe groter de toekomstbestendigheid
van industriebedrijven."
Rabobank: 'Naar een toekomstbestendige maakindustrie'
Bron: ANP
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Young profs over inzet
technologie: 'Maakt
werk alleen maar
leuker'
Is de accountancy voor jongeren
nog wel een aantrekkelijke,
vooruitstrevende en innovatieve
branche om in te werken? Wat is
de invloed van digitale tools op de
controle?... 
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Verslaggeving in een oceaan aan data
Het kapitalisme moet grondig worden verbouwd en door digitale
technologie verzuipen we in informatie. Wat betekenen die twee
ontwikkelingen voor verslaggeving? Tijd... 

02 maart 2020

BIG DATA

Naar een volwassen
datastructuur voor
audit kwaliteit
Een aantal praktische suggesties
van Tjibbe Bosman om het
accountantsberoep meer data te
kunnen laten presenteren over de
eigen beroepsgroep. 
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Pieter de Kok

Column
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AI in de audit is nog
heel ver weg
Artificial intelligence in de audit is
nog heel ver weg, net als het
overhypte machine learning (ML)
en het veel geroemde predictive
analytics. Pieter de Kok krijgt... 
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Cfo's steeds
afhankelijker van big
data
Financials kunnen binnen twee
jaar niet meer zonder big data,
denkt 72 procent van de
Nederlandse cfo's. Een op de vijf
kan dat nu al niet meer. Slechts
tien procent... 
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