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10 september 2020

Slotbrochure NEMACC
NEMACC-voorzitter Jochem Beekhuizen overhandigde NBA-voorzitter Marco van der Vegte op 7
september jl. het eerste exemplaar van de slotbrochure van dit onderzoeksinitiatief.
NEMACC startte in 2012 met als doel ondersteuning en pro lering van de maatschappelijke betekenis van de mkbaccountant, via (toegepast) wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor werkte de NBA nauw samen met de Erasmus
Universiteit Rotterdam (EUR).

De activiteiten van NEMACC zijn recent afgerond. De slotbrochure NEMACC 2012-2020; Praktische wetenschap voor

de mkb-accountant biedt een overzicht van de inhoud en resultaten van alle door NEMACC in de afgelopen acht jaar
gehouden onderzoeken. De brochure wordt aan alle leden meegezonden met het nieuwe nummer van Accountant. Hij is
ook als pdf beschikbaar.
De rapportages en brochures van NEMACC zijn inmiddels ondergebracht in een documentatiecentrum, dat door de NBA
wordt beheerd via nba.nl. Daar is ook informatie te vinden over de reeks symposia die NEMACC in de afgelopen jaren
heeft georganiseerd.
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De negen succesfactoren van NEMACC
Na acht jaar valt het doek voor NEMACC, het eerste en enige onderzoeksinstituut voor de mkb-accountancy. Op de
drempel naar de uitgang benoemt het NEMACC-team negen... 
NEMACC

10 september 2020

NEMACC-onderzoek: Soft controls voor de
adviserende mkb-accountant
Mkb-ondernemers doen steeds vaker een beroep op hun accountant met
vragen over soft controls. Deze klanten zijn zich ervan bewust dat zij met soft
controls aan de... 
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10 maart 2020

NEMACC: verdienmodel mkb-accountant kan beter
Mkb-accountants zijn te weinig bezig met de bedrijfseconomische en
commerciële aspecten van het runnen van een accountantskantoor. Dat moet
verbeteren om de toekomst... 
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20 december 2019

NEMACC-symposium: genoeg mogelijkheden voor
mkb-praktijk
Ook in de mkb-praktijk liggen er volop mogelijkheden voor een gezonde
toekomst van het accountantsberoep. Daarvoor moet de accountant wel
vooruit kijken, niet alleen... 
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NEMACC: 'Accountants net iets gelukkiger dan
gemiddeld'
Accountants scoren qua geluk en levenstevredenheid net iets hoger dan het
Nederlandse gemiddelde. Er is een duidelijk verband tussen het geluksniveau
en ziekteverzuim,... 

