Ketenkracht
Doel: Het verbeteren van de kwaliteit van de financiële keten
Het doel van het project Ketenkracht is kwaliteitsverbetering door de gehele financiële
keten. Uit de gedeelde oorzakenanalyse van de oob-kantoren blijkt dat de kwaliteit van
bedrijfsaministraties een van de bepalende factoren is voor controlekwaliteit. Achter elke
falende accountant staat een falende cfo. Of beter gezegd: een uitstekende financiële
functie stimuleert uitstekende controlekwaliteit. Een keten is zo sterk als de zwakste
schakel. Dat vergt een sectorbrede kwaliteitsbenadering, die start met houding, cultuur en
gedrag. Daarin willen we accountants uit verschillende disciplines - financieel managers,
internal auditors, samenstellende en controlerende accountants - per sector bij elkaar
brengen om kennis uit te wisselen en het debat aan te gaan over de gewenste versterking
van de verschillende schakels in de keten. Daarbij kan het gaan om zaken als de fincniële
functie, de administratieve beheersing, maar bijvoorbeeld ook om risicogestuurd denken
en investeringsdilemma's.

Nieuws
LIO-onderzoek kwaliteit samenwerking interne auditors en externe
accountants
5 november 2020 - De NBA Ledengroep Intern en Overheidsaccountants (LIO) heeft in het
kader van Ketenkracht onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de samenwerking tussen
interne auditors en externe accountants.

Samenwerking externe accountant en internal auditor is geen ‘one size
fits all’
15 juli 2019 - De manier waarop externe accountants en internal auditfuncties hun
samenwerking vormgeven was het onderwerp van de NBA/LIO-rondetafeldiscussie die op
2 juli werd gevoerd tussen beide beroepsgroepen.

Accountants en VWS bespreken (ont)regelen van de bedrijfsvoering van
de zorgketen
1 maart 2019 - Zij bespraken vanuit hun expertise de mogelijkheden om regels te
schrappen, versimpelen en verduidelijken. Deze bijeenkomst vond plaats in het kader van
het VWS-programma (ont)regel de zorg. Lees verder »
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