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Kwartiermakers organiseren rondetafelsessies
voor managers accountantskantoren
De twee Kwartiermakers toekomst accountancysector, Marlies de Vries en Chris Fonteijn, organiseren
twee rondetafelsessies voor (senior) managers van accountantsorganisaties.
Uitgangspunt van de sessies is om als (senior) manager, op persoonlijke titel, mee te praten over hoe je de kwaliteit
van een controle bewaakt, de werkdruk voor het team behapbaar houdt en zowel het team, de partner als de klant
tevreden houdt.
Marlies de Vries kondigde dergelijke rondetafelsessies recent al aan tijdens een van de Busy Season Talks op
Clubhouse. De aankondiging is ook geplaatst op het LinkedIn-account van de Kwartiermakers.
De (vooralsnog online) rondetafelsessies zijn gepland op woensdag 12 mei (van 8:30 tot 10:00 uur) en op woensdag 19
mei (16:00 tot 17:30 uur). Belangstellenden kunnen een e-mail sturen met hun naam, functie, de naam van de
werkgever en de eigen voorkeursdatum, naar kwartiermakersaccountancy@min n.nl.
Uit de ontvangen reacties worden circa dertig personen uitgenodigd voor deelname aan één van beide
rondetafelsessies.
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AFM Jaarverslag 2020: 'Blijvende aandacht nodig voor
kwaliteitsgerichte cultuur'
Om de kwaliteit van wettelijke controles duurzaam van hoge kwaliteit te laten
zijn, is blijvende aandacht nodig voor een kwaliteitsgerichte cultuur bij
accountantsorganisaties. 
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'We moeten de rol van brede gesprekspartner weer
oppakken'
In de controlepraktijk gaat veel aandacht uit naar compliance, het volgen van
beroepsregels, toezicht en goed je werk doen. Maar de accountant heeft ook
een verhaal... 
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Audit quality en innovatie
Arnout van
Kempen

Innovatie van de wettelijke controle is onmogelijk bij de bestaande
regulering, meent Arnout van Kempen. 
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Enquête NBA over inzet forensische expertise bij de
jaarrekeningcontrole
De Werkgroep Fraude van de NBA is een onderzoek gestart naar de inzet van
forensische expertise binnen accountantsorganisaties. Een enquête hierover
is uitgestuurd... 
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Busy Season Talks dragen bij aan openheid
accountantsberoep
De reeks ‘Busy Season Talks’ over het accountantsberoep, elke dinsdagavond
op gespreksplatform Clubhouse, kent inmiddels een vaste schare aanhangers.
Editie #7 ging... 

