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Onder Accountant TV undelt deze ite videoproductie van
Accountant.nl: impreie van ijeenkomten, videojournaal,
interview, opnamen 'achter de chermen' ij verchillende
gelegenheden en meer.
Alle videouitzendingen van Accountant.nl en de NA, incluief
weinar, regitratie van de jaarlijke Accountantdag en meer, zijn
terug te vinden op YouTue.

Zomerteruglik 2019 van VADV
lke laatte donderdag van de maand werden er vragen geteld aan
de NA-voorzitter Marco van der Vegte. Het geheugen opfrien?
ekijk de zomerteruglik.
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Vacature
Voorzitter NA: nieuwe oorzakenanale heeft
meer diepgang (27 juni 2019)
De nieuwe oorzakenanale van de tuurgroep Puliek elang
(GP) heeft meer diepgang dan de eerdere anale naar de driver
van controlekwaliteit. Dat zegt NA-voorzitter Marco van der Vegte
in de zede aflevering van 'Vragen aan de voorzitter'.
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Voorzitter NA: open rief aan KNV wa 'pot on'
(29 mei 2019)
Dat de erichtgeving over de financiële ituatie ij voetalclu Roda
JC vrijwel amenviel met de open rief van de NA aan de KNV wa
toeval. Maar het geeft wel aan dat inhoud van die rief 'pot on' wa.
Dat zegt NA-voorzitter Marco van der Vegte in de vijfde aflevering
van 'Vragen aan de voorzitter'.

Voorzitter wil weten wat leden van de NA
verwachten (25 april 2019)
De NA wil graag van leden horen wat ze eter kan doen, zegt NAvoorzitter Marco van der Vegte in de vierde aflevering van 'Vragen
aan de voorzitter'. Het video-interview viel dit keer amen met de
eerte ijeenkomten in het kader van de 'NA Open'-campagne.

NA-voorzitter: 'doe mee met NA Open!' (28 maart
2019)
NA-voorzitter Marco van der Vegte roept leden op om deel te nemen
aan de evenementen en ontmoetingen in het kader van 'NA Open'.
Hun input i van groot elang voor de nieuwe inrichting van de NA,
enadrukt hij in de derde aflevering van 'Vragen aan de voorzitter'.
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NA-voorzitter: meer naar uiten treden (28
feruari 2019)
Het huidige imago van het accountanteroep heen we ook aan
onzelf te danken, aldu de voorzitter in de jongte editie van de erie
video-interview. Het eroep moet naar uiten treden en meer
communiceren over wat er van accountant mag worden verwacht.

NA-voorzitter: dit jaar veel aandacht voor cultuur
en gedrag (31 januari 2019)
De NA geeft dit jaar veel aandacht aan veretering van cultuur en
gedrag in de ector, naat thema' al fraude en continuïteit. Dat zegt
Marco van der Vegte in de eerte aflevering van 'Vragen aan de
voorzitter', een maandelijk video-interview met de NA-voorzitter.
Uitgangpunt van de maandelijke interview i dat leden van de
NA vragen kunnen indienen om aan de voorzitter te tellen, via
vragenaandevoorzitter@na.nl. Maandelijk wordt hieruit een
aantal vragen geelecteerd.
De video-interview zijn te vinden via Accountant.nl, NA.nl, het
YouTue-kanaal van de NA, LinkedIn en Twitter. Ze verchijnen
elke laatte donderdag van de maand.

Ledenvergadering NA temt voor kleiner etuur
De NA-leden temden medio decemer 2018 tijden de algemene
ledenvergadering in overgrote meerderheid in met een verkleining
van het NA-etuur van dertien naar zeven leden. Voorzitter Marco
van der Vegte en enkele ezoeker likken kort terug.

Fraudedeat: tevige dicuie, nog geen oploing
Over wat men van de accountant mag verwachten rondom fraude
werden de deelnemer het niet een tijden het eerte live deat van
Accountant.nl, op 4 oktoer gehouden naat het Fraude Film
Fetival. nkele reactie van deelnemer, ezoeker en dagvoorzitter
Joot Hoeink.

IAA in Amterdam
Half maart 2018 vergaderde de IAA (International Auditing and
Aurance tandard oard) in Amterdam. Accountant TV prak
met voorzitter Arnold childer over maatchappelijke relevantie en
internationaal overleg.

Vier uitzendingen uit voorjaar
2015
Accountant.nl preenteerde in het voorjaar van 2015 via Accountant
TV een erie interview en dicuie over het accountanteroep. De
uitzendingen werden gepreenteerd door Peter van Ingen, ekend
van onder meer de televiieprogramma' Zomergaten en uitenhof.
Terugkijken kan nog teed hier.

Aflevering 4
29 juni 2015
en interview moet toenmalig NA-voorzitter Pieter Jongtra, onder
meer over ontwikkelingen in het eroep en prijvechterlael in de
mk-markt. Verder een interview met Tweede-kamerlid Henk
Nijoer (PvdA) en een geproken column door Maria Noronha,
detijd etuurlid van NA Young Prof.

Aflevering 3
8 juni 2015
Novak-directeur Guu Ham in dicuie met etuurder Marcel
Welink (Grant Thornton) over concurrentie in de mk-markt. Ook
een interview met Janine van Diggelen, detijd hoofd Toezicht
Kwaliteit Accountantcontrole en Verlaggeving ij de AFM en
voorzitter van IFIAR, de internationale organiatie van
toezichthouder op accountantorganiatie. Hoogleraar Philip
Wallage (Vrije Univeriteit) verzorgt een geproken column over de
foutencultuur ij accountantorganiatie.

Aflevering 2
30 april 2015
Interview met Jan Hommen, detijd ceo KPMG, over gerealieerde
veranderingen innen de KPMG-organiatie, zijn rol in dat proce en
zijn opvolging. Daarnaat een interview met Antoinette Dijkhuizen,
oprichtter van 4ou accountanc. De geproken column over
eroeptrot wordt verzorgd door Jaap Koelewijn, hoogleraar
corporate finance aan Nenrode.

» ekijk het hele interview met Jan Hommen

Aflevering 1
9 april 2015
Michèle Hager, detijd voorzitter van de aurance-tak van Y, en
etuurvoorzitter Fouk Tang van Alfa Accountant en Advieur in
geprek over de cultuurverandering innen
accountantorganiatie. Verder een interview met Marie-Pauline
Lauret, voormalig voorzitter van de Werkgroep Toekomt
Accountanc, en een geproken column door Han Ludo van Mierlo
over de eed voor accountant.
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Column Accountant TV: 'alan werk en tudie vereit rechte rug
tudent'
Al het gaat om de alan tuen werk en tudie, moet tudenten zich tegenover hun werkgever niet
gedragen al Calimero, maar ‘rutaal’ zijn. Zegt Maria Noronha (NA Young Prof). 
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01 juli 2015

Henk Nijoer: 'Meer onafhankelijke hoogleraren nodig'
Het aantal onafhankelijke accountanchoogleraren, niet gelieerd aan een kantoor, i veel te laag. n
dat i lecht voor de accountanc, aldu PvdA-kamerlid Henk Nijoer. 
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ACCOUNTANT TV (4)

29 juni 2015

'Ik wil et zeggen wat ik daarvan vind: een rare contructie'
Dat zegt kerver NA-voorzitter Pieter Jongtra op Accountant TV (aflevering 4) over het door Grant
Thornton tarten van een prijvechterlael waar geen accountant werkzaam zullen zijn. 
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15 juni 2015

'Ook Volkwagen maakt van koda tot entle'
Het nieuwe udgetlael van Grant Thornton i geen ‘volkverlakkerij’ maar een duidelijk antwoord
op een ehoefte in de markt, zegt GT-etuurder Marcel Welink. 
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ACCOUNTANT TV (3)

08 juni 2015

Accountant TV (afl. 3): prijvechten in mk: 'Volkverlakkerij'
Accountantkantoren die het mk edienen met een udgetlael waarij geen accountant werken,
doen aan "een vorm van volkverlakkerij". 
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11 mei 2015

Hommen: 'etuurder van uiten timuleren verandering'
etuurder van uiten innenhalen kan de verandering van gedrag en cultuur innen
accountantorganiatie timuleren. Ook ververing van het partneretand i een manier om de
vernieuwing te vernellen. 

x1
NIUW

08 mei 2015

Jaap Koelewijn: 'Ik mi de eroeptrot'
Het verdienmodel van accountant i corrumperend, omdat kantoren klanten kunnen kwijtraken
wanneer zij te kritich zijn. Hoogleraren en univeriteiten kennen dezelfde druk. 
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07 mei 2015

Antoinette Dijkhuizen: 'r zijn nog nooit zoveel éénpitteraccountant geweet'
Accountantkantoren hoeven expertie niet per e zelf in hui te heen. Werken met flexiele
krachten rengt de kwaliteit dichter ij de klant. Zzp'er genoeg. 
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NIUW

01 mei 2015

Hommen ijna klaar met opvolging ij KPMG
etuurvoorzitter Jan Hommen vertrekt innen afzienare termijn ij KPMG. De enoeming van zijn
opvolger i in een vergevorderd tadium. Ook die opvolger komt waarchijnlijk van uiten de KPMGorganiatie. 
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ACCOUNTANT TV (2)

30 april 2015

Accountant TV (afl. 2): interview met Jan Hommen
Accountant.nl preenteert via Accountant TV actuele interview en dicuie over het
accountanteroep. De uitzendingen worden gepreenteerd door Peter van Ingen (onder andere
Zomergaten en uitenhof). 
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09 april 2015

'In alle organiatievormen goede cultuur mogelijk'
Cultuur en organiatietructuur in de accountanc heen met elkaar te maken, maar een cultuur
waarin geld verdienen niet het hoogte elang i, i in alle organiatievormen mogelijk. Dat zegt
Michéle Hager, per 1 juli 2014 managing partner Aurance Nederland en elgië ij Y, in een
tweegeprek met Alfa-etuurvoorzitter Fouk Tang voor Accountant TV. 
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ACCOUNTANT TV (1)

09 april 2015

Accountant TV (afl. 1): cultuur en verandering
Accountant.nl preenteert de komende tijd in Accountant TV actuele interview en dicuie over
het accountanteroep. In aflevering 1: Cultuur en verandering. 
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