NIEUWS

26 oktober 2021

Magazine: Auditpedia, cyberveiligheid en terug
naar kantoor
In het nieuwe nummer van het NBA-magazine Accountant schetst 'founding mother' Margreeth
Kloppenburg de stand van zaken rondom Auditpedia, een nieuw platform voor het ontsluiten van kennis
over de maatschappelijke rol van de accountant.
"We moeten beter met elkaar communiceren, echt naar elkaar luisteren. Dat zou al enorm helpen. Of nog beter: laten
we concreet meer dingen samendoen", aldus Kloppenburg, die met het Auditpedia-project, vooral gericht op
studenten, het geluid van professionals beter wil laten horen. Op 13 november organiseert zij een 'content hackathon',
met als doel samen te werken aan de content van het platform.

Cyberveiligheid
De ongelijke strijd tussen bedrijven en cybercriminelen komt in het nieuwe magazine aan de orde vanuit de optiek van
een aantal accountants in business. Ook wordt nader ingegaan op het plan van NOREA om een IT-auditverklaring in te
voeren.
Een aantal grote en middelgrote accountantskantoren geeft inzicht in hoe zij omgaan met 'terug naar kantoor', nu de
coronamaatregelen daarvoor weer ruimte bieden. Wat betekent dat voor thuiswerkdagen, QR-codes,
arbeidsvoorwaarden en hybride oplossingen?

Online te lezen
Het nieuwe NBA-magazine ligt deze week bij abonnees in de bus. Het blad is ook online te lezen via Accountant.nl en
kan bovendien (per artikel of als geheel) in pdf-vorm worden gedownload. Helaas is in de gedrukte versie van het
magazine een aantal cijfers weggevallen in de rubriek 'Becijferd' op pagina 51. De juiste versie van die infographicrubriek is hier te bekijken.
Bekijk de sneak preview van het magazine ook op LinkedIn.
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NIEUWS

14 december 2021

Magazine: Arbeidsmarkt, ADR en mvo
In het nieuwe nummer van Accountant een interview met twee prominente
accountants van de ADR, die hun rug graag recht houden. Nancy KampRoelands kijkt terug op... 

NIEUWS

12 november 2021

Auditpedia-hackathon uitgesteld wegens
coronasituatie
Vanwege de jongste stand van de coronapandemie is besloten om de
Auditpedia Content Hackathon, die gepland stond voor zaterdag 13 november,
uit te stellen. 

MAGAZINE

26 oktober 2021

Gewoon een erg goed idee!
Auditpedia. Een nieuw platform met als doel het aantrekkelijk ontsluiten van relevante kennis over de
maatschappelijke rol van de accountant. Hoog tijd voor een... 
NIEUWS

15 september 2021

Magazine: Vliegende auto's, een mkb-campagne en het
publiek belang
Van accountant tot investeerder in een vliegende auto: in het nieuwe nummer
van het NBA-magazine Accountant praat Janpieter Koning over zijn
transformatie tot ondernemer. 

NIEUWS

23 juni 2021

Magazine: 'Een uit de hand gelopen
accountantsfeestje'
"Je moet eigenaarschap kweken, zorgen voor trotse jonge accountants,
anders zijn ze na hun opleiding weg." Dat stellen Hakan Koçak en Arif
Dursun, bedenkers van... 

