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30 april 2020

Webinar 'Accountants in business in coronatijden'
De NBA organiseert vandaag een derde NBA HELPT-webinar, ditmaal gericht op accountants in business.
Net als bij de vorige edities staat het webinar in het teken van de coronacrisis.
Het webinar is bedoeld voor alle accountants in business, zowel in strategische, toezichthoudende functies als
werkzaam in controlling of uitvoering. Doel is ervaringen en inzichten te delen en wetenschappelijke inzichten te
bieden over het besturen van organisaties in moeilijke tijden.
Host is opnieuw Gerrit Heijkoop. Het programma start met een bijdrage van Annette Houwaart (NBA HELPT-helpdesk)
over de vragen die daar gesteld worden door accountants in business. Verder wordt gesproken over:

Risicomanagement (Arco van de Ven, hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening TIAS)
Kijkje in de praktijk (Ingrid Hems, concernhoofd Financiën en bedrijfsvoering Ergon)
Kansen in risico tijden (Coen Reinders, manager Finance & Risk)
Bestuur en toezicht (Petri Hofste, commissaris en bestuurder).
Het webinar wordt gehouden tussen 15.00 en 16.30 uur en biedt aan het slot ruimte voor het beantwoorden van vragen
van deelnemers. Aanmelden kan via deze link.
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Bijna kwart van de banen in reissector verdwenen in
2020
De coronacrisis laat zijn sporen duidelijk na in de reissector. Bijna een kwart
van de banen is vorig jaar verloren gegaan. 

NIEUWS

07 april 2021

'Exporterende bedrijven worden stapje voor stapje
optimistischer'
Bedrijven die het vooral moeten hebben van de export, worden stapje voor
stapje optimistischer. Volgens een peiling door ondernemersvereniging
evofenedex en kredietverzekeraar... 
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KVK: aantal bedrijven in Nederland blijft groeien
Ondanks de coronacrisis blijft het aantal bedrijven in Nederland gestaag
groeien. Aan het einde van het eerste kwartaal telde de Kamer van
Koophandel (KVK) 2.109.363... 
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'Steeds meer ondernemers vragen om hulp wegens
schuldproblemen'
Steeds meer ondernemers zoeken hulp bij het oplossen van hun nanciële
problemen, zegt de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Zo neemt het aantal
dat belt voor hulp... 
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Minder gebruik van TONK-steun dan verwacht
De nieuwe TONK-steunregeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten) wordt veel minder gebruikt dan gemeenten hadden verwacht. De
regels zouden te streng... 

