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NBA schort mkb- en
studentencampagne op
 Leestijd van ongeveer 2 minuten
In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de

Tuchtrecht

LAATSTE NIEUWS
NIEUWS

03 juli 2020

Arnout van Kempen:
coronacrisis helpt
niet bij ontwikkeling
soft skills

NBA besloten de twee campagnes die momenteel lopen
03 juli 2020

tijdelijk stop te zetten. Het gaat om de campagne gericht

NIEUWS

op het mkb en de NBA Impact Challenge, gericht op

Impact coronacrisis
op overnamemarkt
‘beperkt en tijdelijk’

scholieren en studenten.
"Het zou gek zijn om nu te doen of er niets aan de hand is", aldus
Lukas Burgering, manager externe communicatie en als
projectleider betrokken bij beide campagnes. De NBA wil op dit
moment prioriteit geven aan concrete ondersteuning van leden
die tegen acute problemen aanlopen als gevolg van het
coronavirus.
De beroepsorganisatie was net gestart met een mkb-campagne,
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KvK: vijf procent
meer
faillissementen door
corona

waarin de meerwaarde van een accountant voor ondernemers in
het mkb wordt onderstreept. Door de maatregelen van de regering
hebben veel vooral kleinere mkb-ondernemers het moeilijk of
gaan onzekere tijden tegemoet.
Burgering: "Enerzijds begrijpen we heel goed dat juist in deze
ingewikkelde tijden veel ondernemers er bij gebaat zijn als ze een
goede accountant hebben. Maar onze campagne had een iets
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Tweede Kamer
praat direct na
zomerreces over
accountantsberoep

andere boodschap en die zou onder de huidige omstandigheden
makkelijk verkeerd kunnen worden begrepen."

NBA HELPT
De NBA spant zich tegelijk extra in om mkb-accountants
maximaal te ondersteunen. Zo start op de website nba.nl het
project NBA HELPT. Daar kunnen alle leden - of ze nu mkb-
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FD: kleinere
beursfondsen
kunnen geen
accountant vinden

accountant, AiB'er, internal auditor, controlerend accountant of
overheidsaccountant zijn - terecht met vragen of zorgen.
Daarnaast komt er een platform waar leden best practices kunnen
delen. Actuele informatie, zoals updates van het Audit Alert
Corona, zijn ook via NBA HELPT makkelijk te vinden.
De andere campagne die moet worden opgeschort is de NBA
Impact Challenge. Daarin worden scholieren en studenten
vertrouwd gemaakt met de werkzaamheden en het
aandachtsterrein van accountants. Scholen en universiteiten zijn
op dit moment echter dicht. Burgering: "We kunnen nu niet de
lessen en de ondersteuning bieden die we willen. Daarom
verplaatsen we de NBA Impact Challenge naar het begin van het
nieuwe school- en studiejaar." Voor scholieren en studenten die
al begonnen waren met de NBA Impact Challenge wordt een
oplossing gezocht.
Beide campagnes zijn onderdeel van 'Nederland rekent op zijn

Meer nieuws



accountants', een campagne die door de NBA in de tweede helft
van 2019 is ingezet om het imago van de beroepsgroep als geheel
te verbeteren.
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Arnout van Kempen:
coronacrisis helpt niet
bij ontwikkeling soft
skills
Verandert het accountantsberoep
wezenlijk door de coronacrisis?
Nee, meent compliance adviseur
en columnist Arnout van Kempen.
"Over tien jaar is de coronacrisis...
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Impact coronacrisis op
overnamemarkt
‘beperkt en tijdelijk’
De impact van de coronacrisis op
de overnamemarkt is beperkt en
vooral tijdelijk geweest. Circa
dertig procent van de
ondernemers heeft bij het
uitbreken van de... 
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KvK: vijf procent meer
faillissementen door
corona
Het aantal faillissementen is in de
eerste helft van dit jaar met 5
procent toegenomen ten opzichte
van het eerste halfjaar van 2019,
meldt de Kamer van Koophandel...
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'Bedrijven verwachten
latere betalingen door
coronacrisis'
Een deel van de bedrijven in
Nederland maakt zich zorgen over
klanten die hun betalingen
uitstellen. Een op de vier
Nederlandse organisaties ziet het
risico op late... 
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Industrie eurozone op
weg naar herstel van
coronacrisis
De industrie in de eurozone is aan
het herstellen van de zware
klappen door de coronacrisis
eerder dit jaar. Volgens definitieve
cijfers van de Britse
marktonderzoeker... 
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