NIEUWS

20 juni 2022

Ook Belastingdienst heeft eigen young audit
board
In navolging van de grootste accountantskantoren is ook binnen de Belastingdienst een young audit
board opgericht. Doel is de afstand tussen de top van de organisatie en jonge accountants te verkleinen
en hun stem te laten horen.
De Young Audit Board Belastingdienst (YABB) is opgezet door drie jonge accountants van de Belastingdienst: Marleen
Westgeest, Petra Barkema en Je rey Heerschop. De laatste is ook bestuurslid van NBA Young Profs. Ambitie is om de
board op korte termijn verder uit te breiden.
Op 15 juni organiseerde de YABB een kick-o

event. Kwartiermaker Marlies de Vries, die eerder aan Nyenrode

onderzoek deed naar ervaringen van young profs, gaf advies over mogelijkheden om je binnen de eigen organisatie en
het accountantsberoep te laten horen.

Complexe structuur
Ook werden de jonge (aankomend) accountants bijgepraat over de complexe structuur van de Belastingdienst en het
belang van input vanuit jonge collega’s, door Robbert Veldhuizen (directie mkb Belastingdienst) en Susanne Overes
(vaktechniek Belastingdienst). Millennial expert Jasper Scholten deelde inzichten over wat young profs zelf kunnen
doen om hun cirkel van invloed en werkplezier te vergroten.
Voornemen van de YABB is onder meer om in het najaar bijeenkomsten te organiseren, waarbij young profs worden
gekoppeld aan projecten van het management en vaktechniek.
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18 november 2022

Young profs gaan aan de slag met LinkedIn
Speciaal voor jonge accountants organiseert de NBA-community Young Profs
op 22 november een praktische workshop over het e ectiever inzetten van
LinkedIn. 

NIEUWS

10 oktober 2022

NRC: Corruptie bij Belastingdienst lastig te
achterhalen
De computersystemen van de Belastingdienst houden niet goed bij welke
informatie door medewerkers wordt opgevraagd. Dat maakt het lastig om te
achterhalen welke... 

NIEUWS

03 oktober 2022

Kabinet biedt ondernemers ruimer uitstelbeleid
Belastingdienst
Om ondernemers met tijdelijke betalingsproblemen te ondersteunen, doet het
kabinet per 1 oktober een aantal structurele aanpassingen in het beleid rond
betalingsregelingen... 

NIEUWS

30 augustus 2022

Happy@Work-festival: 'Jij bent de kapitein van jouw
schip'
Te midden van afvalverwerkers en vrachtschepen was De Utrechtse
Stadsvrijheid op 26 augustus het decor voor het eerste NBA Young Profs
zomerfestival, met als thema... 

NIEUWS

18 augustus 2022

Ook voor jonge accountants is het festivalseizoen
Te midden van de bekende zomerfestivals als Lowlands, Dutch Valley en
Mysteryland, organiseren de NBA Young Profs ook een eigen festival. Thema:
happy@work. Dus... 

