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Voorwoord

Hoe ziet ons beroep er in de toekomst uit? Een belangrijke vraag van de NBA die zeker relevant is voor 

de NBA Young Profs.

In 2017 heeft vooral de visie op het accountantsberoep centraal gestaan bij de NBA Young Profs.

Enerzijds hebben wij bijgedragen aan het visieproject van de NBA. Anderzijds hebben wij ook zelf onze 

visie gegeven op het toekomst van het beroep vanuit onze pijlers educatie, innovatie en cultuur.

In dit jaaroverzicht hebben wij onze activiteiten over het jaar 2017 samengevat. Het is een interactief 

overzicht: door op elke activiteit te klikken kom je op de achterliggende publicatie terecht. Het overzicht 

wordt afgesloten met een vooruitblik naar 2018. 

2018 start in ieder geval met een nieuwe voorzitter. Adrian Egas zal de voorzittersrol met ingang van 1 

januari 2018 overnemen.

Arthur van Bemmel Adrian Egas

Voorzitter NBA Young Profs 2017 Voorzitter NBA Young Profs 2018
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Kernwaarden van de NBA Young Profs

 Invloed uitoefenen op de toekomst van het veelzijdige 

beroep van accountant

 Trots zijn op het mooiste vak

 Vertrouwen in het beroep uitstralen

https://www.accountant.nl/opinie/20151/1/invloed-trots-en-vertrouwen/?ctx=author-4218
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Educatie Innovatie

Visies

Een opleiding waarin flexibiliteit 

centraal staat en (toekomstige) 

accountants zich hun leven 

lang zullen blijven ontwikkelen 

op belangrijke elementen en 

hun specialisatie(s), draagt bij 

aan het vertrouwen in het 

accountantsberoep!

Het is aan de huidige en 

toekomstige generatie 

accountants om kansen te 

benutten en het accountants-

beroep te innoveren richting 

2030. Innovatie komt niet 

alleen van de NBA; een 

innovatieve cultuur creëren we 

als accountants met elkaar. Het 

inspelen op trends, ervaringen 

delen en dilemma’s met elkaar 

bespreken horen daarbij. En 

daar mag de buitenwereld ons 

als beroepsgroep ook op 

aanspreken!

Een juiste beroepscultuur 

wordt niet van de ene dag op 

de andere bereikt, maar dat 

betekent niet dat we tot 

morgen moeten blijven 

wachten. Als young 

professionals hebben we hierin 

de belangrijke rol om ons elke 

dag het belang van het 

maatschappelijk verkeer en de 

kwaliteit van de uitvoering van 

ons werk bovenaan te stellen. 

Iedere accountant is 

ambassadeur van het beroep.

Cultuur

https://www.nba.nl/globalassets/over-de-nba/nba-young-profs/publicaties/educatie-visie-nba-young-profs.pdf
https://www.nba.nl/globalassets/over-de-nba/nba-young-profs/publicaties/innovatie-visie-nba-young-profs.pdf
https://www.accountant.nl/artikelen/2017/7/jonge-accountants-pleiten-voor-een-opleiding-en-een-titel/
https://www.nba.nl/globalassets/over-de-nba/nba-young-profs/publicaties/cultuur-visie-nba-young-profs.pdf
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22 april 2017:

Verslag van de discussiebijeenkomst over de toekomstvisie

30 september 2017:

Reactie op consultatie Green paper Audit kwaliteit

30 november 2017:

Reactie op consultatie NBA Bestuursvisie

Reacties

https://www.nba.nl/globalassets/projecten/visie/visiediscussie-nba-young-profs.pdf
https://www.nba.nl/globalassets/projecten/in-het-publiek-belang/green-paper-audit-kwaliteit/reactie-nba-yp-op-green-paper-auditkwaliteit_20170930.pdf
https://www.nba.nl/globalassets/projecten/visie/reacties-fase-2/reactie-nba-young-profs-op-nba-bestuursvisie.pdf
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Opinies en artikelen

https://www.accountant.nl/opinie/2017/11/een-wedstrijdje-verplassen/
https://fd.nl/ondernemen/1229643/het-is-mogelijk-een-leider-van-buiten-voor-accountants
https://www.accountant.nl/youngprofs-feb2018
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Evenementen

19 januari 2017: NBA Young Profs meets FIOD
Bedrijfsbezoek bij de FIOD, waarbij met praktijkervaringen en casussen wordt 

benadrukt hoe belangrijk de rol van de accountant is voor de opsporing van fraude.

5 april 2017: YoungProfs Arena III: In gesprek met... Petri Hofsté
Door Management Scope als invloedrijkste corporate vrouw benoemd, hebben we 

met haar gesproken over haar carrière, van accountant tot bestuurder en 

toezichthouder en haar rol als vrouw in een overwegende mannenwereld.

18 april 2017: Workshop Blogschrijven

2 mei 2017: Bedrijfsbezoek ABN AMRO
De externe accountant, de internal auditor en de Raad van Commissarissen geven 

elk hun blik op de controle binnen hun onderneming en de samenhang tussen elk 

van deze partijen richting het maatschappelijk verkeer.

6 juni 2017: Bedrijfsbezoek NEC
Een kijkje achter de schermen bij een voetbalorganisatie, waar niet alleen sportieve 

presentaties, maar ook de financiële prestaties van de club van belang zijn.

29 juni 2017: NBA Young Profs Blokchain event
Op basis van de laatste actualiteiten hebben young profs een eerste blik gekregen 

op blockchain en de mogelijke impact hiervan op het werk van de accountant.
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In dialoog met …

CEACEA

Raad voor de 

praktijkopleidingen

Raad voor de 

praktijkopleidingen

AccountancyEuropeAccountancyEurope

Monitoring 

Commissie 

Accountancy (MCA)

Monitoring 

Commissie 

Accountancy (MCA)

Young profs van 

accountantskantoren

Young profs van 

accountantskantoren

Foundation of 

Auditing Research 

(FAR)

Foundation of 

Auditing Research 

(FAR)
Ledengroep Openbaar

Accountants (LOA)

Ledengroep Openbaar

Accountants (LOA)

StudieverenigingenStudieverenigingen
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NBA Young Profs in cijfers

Leden NBA        21.479

Trainee 5.081
RA trainee 3.730

AA trainee 1.351

Leden AIB 1.279
Ledengroep accountants in business

Leden LIO 327

Ledengroep intern en overheidsaccountants

Leden LOA 2.110

Ledengroep openbaar accountants



Video’s
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Animatie 

NBA Young Profs

Introductiefilm 

NBA Young Profs

https://www.youtube.com/watch?v=exJ2hSx_bJU
https://www.youtube.com/watch?v=Yl_rCZC6Iso


Vooruitblik 2018

NBA Young Profs | Jaaroverzicht 2017

• Vervolg van onze bijdrage 

aan visietraject NBA

• Publicatie van resultaten 

uit onze enquête

• Young Profs Arena: 

In gesprek met…

• Bedrijfsbezoeken

20182018



Collective Development
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Wil jij invloed uitoefenen op de toekomst van het accountantsberoep? Maak dan deel 

uit van ons netwerk! Het Collective Development is het platform voor betrokken young 

professionals. 

Uit dit jaaroverzicht blijkt de veelzijdigheid aan activiteiten die wij uitvoeren. Als bestuur 

hebben wij onze handen hier vol aan hebben en we kunnen hierbij ook wel wat hulp 

gebruiken. Dit doen we met het Collective Development: een platform van actieve 

young professionals, die graag een inhoudelijke bijdrage willen leveren. Dit kan door 

het reageren op artikelen en consultaties, medevormgeven van een gezamenlijke visie, 

het schrijven van blogs en brainstormen over inhoudelijke events. Op deze manier 

zorgen we er SAMEN voor dat de NBA Young Profs nog beter op de kaart komen te 

staan.

Doe mee!
Wil jij invloed uitoefenen op de toekomst van het accountantsberoep en een actieve 

bijdrage leveren? Of heb je nog vragen hierover? Stuur dan een mail naar: 

youngprofs@nba.nl.
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@nbayoungprofs

De NBA Young Profs werden in 2017 gesponsord door:

https://twitter.com/nbayoungprofs
https://twitter.com/nbayoungprofs

