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Voorwoord
In 2015 was het accountantsberoep volop in 
beweging. Op het gebied van onderwijs is hard 
gewerkt aan een nieuw onderwijsmodel en de 
herziening van de eindtermen. De kantoren en de 
NBA zijn aan de slag gegaan met de maatregelen uit 
het rapport ‘In het publiek belang’. Implementatie van 
deze maatregelen moet vooral leiden tot een 
cultuurverandering. En weliswaar af en toe wat op de 
achtergrond, staat ook de innovatie binnen ons vak 
niet stil. 
Allemaal ontwikkelingen die ook voor de jonge 
accountant van belang zijn. Het afgelopen jaar 
hebben wij vanuit de NBA Young Profs daarom ook 
op diverse vlakken ons kritische geluid laten horen.
In dit jaaroverzicht hebben wij onze activiteiten over 
het jaar 2015 samengebundeld. Het is een interactief 
overzicht: door op elke activiteit te klikken kom je op 
de achterliggende publicatie terecht.
We sluiten ons jaaroverzicht af met een vooruitblik 
naar 2016. Want ook in 2016 zullen zowel wij als het 
accountantsberoep niet stilstaan.

Arthur van Bemmel
Voorzitter NBA Young Profs



Kernwaarden van de NBA Young Profs

• Invloed op de toekomst 
van het veelzijdige 
beroep van accountant

• Trots op het mooiste 
vak

• Vertrouwen in  het 
beroep uitstralen

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


Thema’s

Educatie

• Trainee plaatsen RA en AA in Raad voor 
de Praktijkopleidingen

• YP afvaardiging in NBA-Commissie 
Integratie theorie- en praktijkopleidingen

• YP afvaardiging in CEA-Stuurgroep 
Herziening Eindtermen

• Organisatie van bijeenkomst met 
studieverenigingen

• Reactie op overgangsregelingen CEA 
Eindtermen

Innovatie

• Deelname aan Community of Practice
voor Finance & accountancyopleidingen 
voor de nieuwe economie van Het 
Groene Brein

Cultuur

• Deelname aan themabijeenkomst “De 
balans tussen leren en handhaven”

• Deelname aan themabijeenkomst “Van 
publiek belang naar persoonlijke 
invulling”

• Deelname aan discussiepanel “Ethiek: 
Terugkeer naar het geweten” tijdens 
Accountantsdag 2015



3 februari 2015

29 mei 2015

11 september 2015

Reacties

http://www.nbayoungprofs.nl/readfile.aspx?ContentID=76168&ObjectID=1095695&Type=1&File=0000042339_Reactie%20NBAYP%20theorie%20en%20praktijk%20verweven%2020150203.pdf
http://www.nbayoungprofs.nl/readfile.aspx?ContentID=76168&ObjectID=1095695&Type=1&File=0000042339_Reactie%20NBAYP%20theorie%20en%20praktijk%20verweven%2020150203.pdf
http://www.nbayoungprofs.nl/readfile.aspx?ContentID=76168&ObjectID=1095695&Type=1&File=0000042560_20150529%20Reactie%20NBAYP%20Publicatie%20kwaliteitsfactoren.pdf
http://www.nbayoungprofs.nl/readfile.aspx?ContentID=76168&ObjectID=1095695&Type=1&File=0000042560_20150529%20Reactie%20NBAYP%20Publicatie%20kwaliteitsfactoren.pdf
http://www.nbayoungprofs.nl/readfile.aspx?ContentID=76168&ObjectID=1095695&Type=1&File=0000042703_Visie_NBA_Young_Profs_op_aanpassing_controleverklaring.pdf
http://www.nbayoungprofs.nl/readfile.aspx?ContentID=76168&ObjectID=1095695&Type=1&File=0000042703_Visie_NBA_Young_Profs_op_aanpassing_controleverklaring.pdf
http://www.nbayoungprofs.nl/readfile.aspx?ContentID=76168&ObjectID=1095695&Type=1&File=0000042703_Visie_NBA_Young_Profs_op_aanpassing_controleverklaring.pdf
http://www.nbayoungprofs.nl/readfile.aspx?ContentID=76168&ObjectID=1095695&Type=1&File=0000042703_Visie_NBA_Young_Profs_op_aanpassing_controleverklaring.pdf


Opinies (1/2)

https://www.accountant.nl/opinie/20151/3/busy-valentine/?ctx=author-12719
https://www.accountant.nl/opinie/20151/3/busy-valentine/?ctx=author-12719
https://www.accountant.nl/opinie/20151/2/kennistoets-blaffende-nba-bijt-niet/?ctx=author-6054
https://www.accountant.nl/opinie/20151/2/kennistoets-blaffende-nba-bijt-niet/?ctx=author-6054
https://www.accountant.nl/opinie/20151/3/slapen-is-een-keuze/?ctx=author-8609
https://www.accountant.nl/opinie/20151/3/slapen-is-een-keuze/?ctx=author-8609
https://www.accountant.nl/opinie/20151/4/vuur-in-de-beroepsgroep/?ctx=author-10825
https://www.accountant.nl/opinie/20151/4/vuur-in-de-beroepsgroep/?ctx=author-10825
https://www.accountant.nl/nieuws/2015/7/column-accountant-tv-balans-werk-en-studie-vereist-rechte-rug-student/?ctx=searchresults-take(30)&search=true
https://www.accountant.nl/nieuws/2015/7/column-accountant-tv-balans-werk-en-studie-vereist-rechte-rug-student/?ctx=searchresults-take(30)&search=true
https://www.youtube.com/watch?v=xsbbbMBZPUg&feature=youtu.be&t=8m12s
https://www.youtube.com/watch?v=xsbbbMBZPUg&feature=youtu.be&t=8m12s


Opinies (2/2)

Opinies
Voor de liefhebbers van debat ook de Top 
5 opiniebijdragen:
• Mama is een hele dure rekenmachine 

– Claudia Koppen-van Rouwendaal

Nieuws - 30 december 2015

https://www.accountant.nl/opinie/20151/8/mama-is-een-hele-dure-rekenmachine/?ctx=author-18459
https://www.accountant.nl/opinie/20151/8/mama-is-een-hele-dure-rekenmachine/?ctx=author-18459
https://www.accountant.nl/opinie/20151/10/te-weinig-steun-voor-nba-young-profs/?ctx=author-10825
https://www.accountant.nl/opinie/20151/10/te-weinig-steun-voor-nba-young-profs/?ctx=author-10825
https://www.accountant.nl/opinie/20151/12/waarom-meer-regels/?ctx=author-6054
https://www.accountant.nl/opinie/20151/12/waarom-meer-regels/?ctx=author-6054


Evenementen (1/3)

21 januari 2015

http://www.nbayoungprofs.nl/NBAYoungprofs/Nieuws/Opleidingsdebat+Oplossingen+voor+study-work-life+.aspx
http://www.nbayoungprofs.nl/NBAYoungprofs/Nieuws/Opleidingsdebat+Oplossingen+voor+study-work-life+.aspx
http://www.nbayoungprofs.nl/NBAYoungprofs/Nieuws/Opleidingsdebat+Oplossingen+voor+study-work-life+.aspx
http://www.nbayoungprofs.nl/NBAYoungprofs/Nieuws/Opleidingsdebat+Oplossingen+voor+study-work-life+.aspx
http://www.nbayoungprofs.nl/NBAYoungprofs/Nieuws/Opleidingsdebat+Oplossingen+voor+study-work-life+.aspx
http://www.nbayoungprofs.nl/NBAYoungprofs/Nieuws/Opleidingsdebat+Oplossingen+voor+study-work-life+.aspx
http://www.nbayoungprofs.nl/NBAYoungprofs/Nieuws/Opleidingsdebat+Oplossingen+voor+study-work-life+.aspx
http://www.nbayoungprofs.nl/NBAYoungprofs/Nieuws/Opleidingsdebat+Oplossingen+voor+study-work-life+.aspx
http://www.nbayoungprofs.nl/NBAYoungprofs/Nieuws/Opleidingsdebat+Oplossingen+voor+study-work-life+.aspx
http://www.nbayoungprofs.nl/NBAYoungprofs/Nieuws/Opleidingsdebat+Oplossingen+voor+study-work-life+.aspx
http://www.nbayoungprofs.nl/NBAYoungprofs/Nieuws/Opleidingsdebat+Oplossingen+voor+study-work-life+.aspx
http://www.nbayoungprofs.nl/NBAYoungprofs/Nieuws/Opleidingsdebat+Oplossingen+voor+study-work-life+.aspx


Evenementen (2/3)

29 oktober 2015

18 november 2015

http://www.nbayoungprofs.nl/NBAYoungprofs/Nieuws/Plankenkoorts+bedwingen.aspx
http://www.nbayoungprofs.nl/NBAYoungprofs/Nieuws/Plankenkoorts+bedwingen.aspx
http://www.nbayoungprofs.nl/NBAYoungprofs/Nieuws/Bedrijfsbezoek+FC+Groningen+verslag.aspx
http://www.nbayoungprofs.nl/NBAYoungprofs/Nieuws/Bedrijfsbezoek+FC+Groningen+verslag.aspx
http://www.nbayoungprofs.nl/NBAYoungprofs/Nieuws/Bedrijfsbezoek+FC+Groningen+verslag.aspx
http://www.nbayoungprofs.nl/NBAYoungprofs/Nieuws/Bedrijfsbezoek+FC+Groningen+verslag.aspx


Evenementen (3/3)

26 november 2015

https://www.youtube.com/watch?v=WCd1raljDvw&feature=youtu.be&t=3h14m31s
https://www.youtube.com/watch?v=WCd1raljDvw&feature=youtu.be&t=3h14m31s
https://www.youtube.com/watch?v=WCd1raljDvw&feature=youtu.be&t=3h14m31s
https://www.youtube.com/watch?v=WCd1raljDvw&feature=youtu.be&t=3h14m31s
http://www.nbayoungprofs.nl/NBAYoungprofs/Nieuws/vervagen.aspx
http://www.nbayoungprofs.nl/NBAYoungprofs/Nieuws/vervagen.aspx
http://www.nbayoungprofs.nl/NBAYoungprofs/Nieuws/vervagen.aspx
http://www.nbayoungprofs.nl/NBAYoungprofs/Nieuws/vervagen.aspx


In gesprek met …

Interview Accountant Worden

Interview Pro Memorie

• Olof Bik, Constant Rams & Nathan Eekhout 
(Nyenrode)

• Anne-Marike van Arkel (NBA)
• Huub Wieleman & Pieter Jongstra (NBA)
• Marc Hogeboom & Bert Ferwerda (KPMG)
• Arjan Brouwer (PWC)
• VAS
• Deloitte Young Professional Audit Quality Board
• FEE

http://www.nbayoungprofs.nl/readfile.aspx?ContentID=76168&ObjectID=1095695&Type=1&File=0000042702_Interview_Diane_Accountant_Worden.pdf
http://www.nbayoungprofs.nl/readfile.aspx?ContentID=76168&ObjectID=1095695&Type=1&File=0000042702_Interview_Diane_Accountant_Worden.pdf
http://www.nbayoungprofs.nl/readfile.aspx?ContentID=76168&ObjectID=1095695&Type=1&File=0000042701_Interview_Joan_Diane_Pro_Memorie.pdf
http://www.nbayoungprofs.nl/readfile.aspx?ContentID=76168&ObjectID=1095695&Type=1&File=0000042701_Interview_Joan_Diane_Pro_Memorie.pdf


NBA Young Profs in cijfers
4 evenementen

7 bestuursleden

8 werkgroepvergaderingen

10 nieuwsbrieven

14 werkgroepleden

22 gemiddeld aantal deelnemers debatbijeenkomsten

4.045 afgestudeerde RA/AA in achterban

5.252 trainees RA/AA in achterban



Animatie

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


Vooruitblik 2016
• Werkgroep vergaderingen

• Workshop blogschrijven

• Opleidingsevent

• Bedrijfsbezoeken (oa Accountantskamer)

• Innovatie event

• Debatten

• Enquête



@nbayoungprofs

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