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FAR biedt ESB-dossier over accountants aan
Tweede Kamer aan
Henriëtte Prast, voorzitter van de Foundation for Auditing Research (FAR), heeft samen met FARmanaging director Jan Bouwens het ESB-dossier ‘Accountants doorgelicht’ aangeboden aan de Tweede
Kamer.
Het speciale accountantsdossier van ESB (Economisch Statistische Berichten) is tot stand gekomen op initiatief van de
FAR, onder redactie van ESB. "Wetenschappelijk onderzoek heeft een doorlooptijd van enkele jaren, en de FAR
verwacht in de komende tijd te oogsten wat er de afgelopen jaren is gezaaid", aldus FAR-voorzitter Prast. "In
afwachting daarvan willen we alvast bijdragen aan het debat in Nederland, en de inhoudelijke interesse wekken van al
diegenen die geïnteresseerd zijn in economie en samenleving, maar een leek zijn als het gaat om accountancy."
In het speciale ESB-dossier wordt de maatschappelijke rol van de accountant van diverse kanten belicht, via bijdragen
van onder andere Arnoud Boot, Bart Stellinga, Mijntje Lückerath-Rovers en Barbara Baarsma. Over de Nederlandse
accountancymarkt zijn bijdragen opgenomen van onder meer Willem Buijink en Sanne Janssen, Marleen Janssen
Groesbeek en Karen Maas en Agnes Koops-Aukes.
Verder bevat het dossier een aantal bijdragen over 'prikkels' in de sector, van de hand van onder andere Herman van
Brenk en Remko Renes, Arjan Brouwer en Marcel Pheij er. De toekomst wordt belicht met artikelen over technologie,
opleiding en toezicht, onder meer van Job van Exel, Gjalt de Graaf en Antoinette Rijsenbilt en Ruud de Hollander.
Het dossier is door FAR en ESB samen in een online sessie aangeboden aan de vaste commissie voor nanciën van de
Tweede Kamer.
Het ESB-dossier ‘Accountants doorgelicht’ is als pdf te downloaden via de website van ESB.
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Kwartiermakers starten experiment met
intermediairmodel
De twee kwartiermakers toekomst accountancysector, Marlies de Vries en
Chris Fonteijn, zijn gestart met de opzet van een real-life experiment met het
zogenoemde... 
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Praten over of praten met?
Arjan Brouwer

Te lang al praten partijen in de keten vooral over elkaar en te weinig met
elkaar, aldus Arjan Brouwer. 
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'Vertrouw op moed jonge accountants bij
hervormingen'
Jonge accountants durven best inhoudelijke en persoonlijke kwesties te
bespreken met hun direct leidinggevenden en managers. 
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De prijs van een rechte rug
Accountants moeten de ruimte krijgen hun opdracht terug te geven, als zij
twijfelen over de gang van zaken bij de controlecliënt en hun werk niet
ongehinderd kunnen... 
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Ad van Gils (PwC): stap naar voren zetten om relevant
te blijven
Accountants moeten hun huidige taken nog beter gaan doen, "de basis op
orde krijgen", maar dat is niet voldoende, zegt PwC-voorzitter Ad van Gils in
het FD. Om relevant... 

