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Trending topic
'De #accdag is wel het meest cross-mediale event in de branche en weet hierdoor 1.400 bezoekers te
betrekken bij discussie.'
Dat twitterde Jan Wietsma gisteren rond het middaguur op de Accountantsdag. Ik ben tijdens de dag binnengelopen bij
het webteam van de NBA, dat achter de schermen druk was met berichtgeving, het produceren van videojournaals en
het volgen van het sentiment over de dag op social media. De stroom aan tweets met als hashtag #accdag was
indrukwekkend.

Ik vond het een geslaagde dag, maar de Accountantsdag is er niet voor onszelf, maar voor u.
Dus geef ik in deze column het woord aan de twitteraars. De Accountantsdag 2014 in tweets:

De Accountant in Business domineert op de #accdag @nbacc (@WietsmaJ)
Bijna 70 procent van de zaal vindt het nog leuk om accountant te zijn. #accdag. (@IUitentuis)
Wanneer is het geduld op bij @J_Dijsselbloem, vraagt @AvKempen #accdag. Implementatie plannen
wordt cruciaal. (@MarcS_NBA)
Jan Rotmans voorspelt chaos #accountantsberoep. Heerlijk! Wordt een mooie tijd. #accdag
(@mkloppenburg)
Wie zichzelf presenteert als eerste pinguïn is het vermoedelijk niet. #accdag (@AvKempen)
Zijn accountantsorganisaties voldoende bezig met de toekomst? Volgens Pieter de Kok nog niet. Pak je
kansen. #accdag. (@IUitentuis)
Van der Zijde (AFM) ik zou ook graag (meer) weerwoord van de sector willen #accdag (@IrisCalmes)
Is de accountant de piloot bij de vliegramp? #onderzoeksraad #accdag volgens mij niet
(@ericasteenwijk)
Mijn top 3 van do's: 1. Wees alert op organisatiefouten 2. Wees mild tav fouten 3. Leer ook van fouten
met kleine gevolgen #accdag (@IrisCalmes)
De nieuwe accountant is een psychologe, econometrist en werkt graag in teams. Eens. #accdag.

(@IUitentuis)
Proces mining demo doet ieder andere type proceduretest of lijncontrole verbleken. I'm in love :)
#accdag (@IrisCalmes)
Dat we er over praten is al begin vd mentaliteitsverandering, aldus @keesvendrik vd @Rekenkamer
#accdag (@MarcS_NBA)
Mijn waarneming tot zover. De ziel moet terug in het accountantsberoep. #accdag @nbacc (@WietsmaJ)
Ik zie Peter Wakkie na vandaag niet zo snel als RvC-lid van een accountantsorganisatie aantreden...
#accdag (@janwillemwits)
Accountantsdag 2014 erg geslaagd! Complimenten aan de NBA voor de prima organisatie en hulde aan
dagvoorzitter @rensdejong #accdag (@GertjanN1982)
Ik sluit me graag aan bij de woorden van deze laatste twitteraar. De organisatie heeft wat mij betreft de lat weer hoger
gelegd voor volgend jaar. Een Accountantsdag als trending topic, met dank aan u als actieve bezoeker. Op naar de
#accdag 2015!
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Gevoel van urgentie
Verander of verdwijn. Bij de grote kantoren leeft het besef dat er echt iets moet veranderen. Volgens de minister van
Financiën moet over een jaar het merendeel... 
NIEUWS

26 november 2014

Big data en continuous audit (video)
De ontwikkelingen om het traditionele controleproces te automatiseren zijn vergevorderd. Hoe houdbaar is een ad
hoc-analyse als de jaarrekening nog? 
NIEUWS
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Dijsselbloem: 'Serieuze implementatie maatregelen is nu cruciaal'
Herstel van het vertrouwen in het accountantsberoep is mogelijk, maar afhankelijk van concrete vervolgstappen.
"Binnen een jaar moet een ink deel van de voorgestelde... 
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Naar een nieuw businessmodel (video)
Hoe zetten accountantskantoren met succes een strategie uit voor de toekomst? En wat betekent dat voor de inrichting
van de organisatie? 
NIEUWS
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Friskijkers en dwarsdenkers (video)
De wereld verandert zo snel dat het de vraag is of het accountantsberoep over tien jaar nog bestaat. Hoogleraar
transitiemanagement Jan Rotmans adviseert accountantsorganisaties... 

