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29 oktober 2021

NBA Young Profs gestart met derde editie
onderzoek
Op 22 oktober is de commissie NBA Young Profs gestart met de derde editie van een tweejaarlijkse
enquête, gericht op jonge (aankomend) accountants. Doel is te onderzoeken waar het accountantsberoep
in de ogen van jonge collega's staat.
In het onderzoek wordt opnieuw gevraagd hoe jonge professionals de grote aandacht voor het beroep ervaren en of zij
merken dat er veranderingen plaatsvinden. Ook onderzoekt de NBA Young Profs-commissie een aantal actuele
thema's, zoals duurzaamheid en thuiswerken.
De resultaten uit de enquête gebruikt de commissie onder meer als input voor de gesprekken met het bestuur van de
NBA, hogescholen, universiteiten en accountantskantoren. Eerdere edities van het onderzoek zorgden voor de nodige
media-aandacht, met name rondom het thema werkdruk.

Young profs
De commissie richt zich op young profs die bezig zijn met de praktijkstage of praktijkopleiding, of die een opleiding tot
accountant met succes hebben voltooid, maar nog niet staan ingeschreven in het register. Ook leden die maximaal vijf
jaar staan ingeschreven in het register, of langer zijn ingeschreven, maar jonger zijn dan 35 jaar, gelden als young
profs.
De jonge beroepsgenoten hebben de uitnodiging voor deelname aan de enquête per mail ontvangen vanuit de NBA.
Young profs die geen uitnodigingslink hebben ontvangen, kunnen contact opnemen met de NBA Young Profs via
youngprofs@nba.nl. Ook het attenderen van young profs op de enquête wordt op prijs gesteld.
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06 december 2021

Marlies de Vries: 'Meer aandacht nodig voor
professionele ontwikkeling jonge accountants'
Hoge werkdruk in het controleseizoen lijkt geen direct e ect te hebben op de
kwaliteit van accountantscontroles of op de aantrekkingskracht van het
beroep. Dit... 
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07 april 2021

Young profs leren meer van tuchtrecht
De NBA organiseerde op 31 maart, in samenwerking met de NBA Young Profs,
een online webinar 'Leren van Tuchtrecht'. Accountantskamer-voorzitter
Sandra Schreuder... 
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09 december 2020

Young profs zien verbetering in cultuur en kwaliteit,
maar ervaren nog hoge werkdruk
Jonge accountants zijn positiever over de kwaliteit en cultuur binnen de
accountantssector. Tegelijk is daar verdere verbetering mogelijk. Ook de
werkdruk is nog... 
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01 juli 2020

Jonge accountants zijn de helden van Marlies de Vries
Marlies de Vries ziet met name voor young professionals een inke rol
weggelegd bij de duurzame verandering van het accountantsberoep. De
inbreng van jonge accountants... 
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07 april 2020

Young profs: zorg voor voldoende contact met klanten
en collega's
Tijdens de coronacrisis, waarbij er veel vanuit huis gewerkt wordt, moeten
accountants vooral zorgen voor voldoende contact met collega's en
opdrachtgevers. Dat... 

