NIEUWS

22 juni 2022

Magazine: Leren van fouten vraagt om oplossen
van spanningsveld rond aansprakelijkheid
Als praten over fouten gevolgen heeft voor beloning of promotie, is het lastig om er veilig van te leren.
Dat stelt Wendy Groot (PwC) in het nieuwe magazine Accountant, waarin zij vertelt over haar
promotieonderzoek naar root cause analysis.
Volgens Groot moet de accountantssector beter bese en dat voor het goed kunnen leren van fouten ook het
spanningsveld tussen leren en aansprakelijkheid moet worden opgelost. "Het team moet toegewijd zijn en willen
blijven leren."
Een root cause analysis hoeft niet altijd betrekking te hebben op een casus waarbij iets niet goed is gegaan, benadrukt
Groot. "Het kan ook gaan om processen waarover men ontevreden is, waarvoor dan een thematisch onderzoek kan
worden ingericht. Ik zie een tendens dat men daar zelfs meer nuttige informatie uit denkt te halen, dan uit een
oorzakenanalyse die is gericht op een speci eke probleemcasus."

Accountants in Oekraïne
In het nieuwe magazine vertellen accountants uit Oekraïne over hun werk, dat ook in oorlogstijd 'gewoon' doorgaat.
"Accountancy is een voorwaarde om na de oorlog toekomstplannen te kunnen verwezenlijken", zo wordt gesteld. Een
enkeling meent tegelijk dat in oorlogstijd niemand op een accountant zit te wachten.
Verder in het blad: het accountantsberoep pleit voor toevoeging van een Verklaring omtrent risicobeheersing aan de
nieuwe corporate governance code. Daarin staat het beroep niet alleen. Anton Dieleman, voorzitter van het
Adviescollege voor Beroepsreglementering, zit op de oranje stoel. Horizontaal toezicht lijkt voor accountants
aantrekkelijk, maar de meesten passen ervoor. En ook in tijden van oorlog blijft duurzaamheid noodzaak.

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.
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GERELATEERD
NIEUWS

03 mei 2022

Magazine: Grensoverschrijdend gedrag vraagt om
structurele aandacht
Elke organisatie kan te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Hoe
accountantskantoren er mee omgaan, is één van de thema’s in het nieuwe
magazine Accountant. 

NIEUWS

01 maart 2022

Magazine: Vrouwelijk leiderschap en coronazorgen in
het mkb
Als opmaat naar Internationale Vrouwendag en een reeks Women
Leadership-events van de NBA, gaat het in het nieuwe nummer van
Accountant onder meer over vrouwelijk... 

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

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... 

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. 

