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Voorwoord

Een belangrijke vraag voor ons beroep en zeker ook voor de NBA Young Profs: Hoe houden we ons 

beroep aantrekkelijk en zorgen we dat de kwaliteit van ons werk geborgd blijft?

2018 heeft vooral in het teken gestaan van de uitkomsten uit ons gepubliceerde rapport samen met het 

Nyenrode ‘Opvattingen over het accountantsberoep’. Met name dat de kwaliteit van ons werk onder druk 

komt te staan vanwege een te hoge werkdruk, deed de nodige stof op doen waaien.

Verder hebben we gesproken met de directie en betrokkenen over de nieuwe governance van de NBA en 

hebben we een bijdrage geleverd aan de verdere visieontwikkeling van de NBA gericht op de MKB-

praktijk.

Dit jaaroverzicht geeft een samenvatting weer van onze activiteiten in 2018. Het is een interactief 

jaaroverzicht: Door op elke activiteit te klikken kom je op de achterliggende publicatie terecht. Het 

overzicht wordt afgesloten met een vooruitblik naar 2018.

Adrian Egas

Voorzitter NBA Young Profs 2018
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https://www.nba.nl/globalassets/afbeeldingen/ledengroepen/young-profs/rapport-nba-yp-opvattingen-over-het-accountantsberoep-mei-2018.pdf
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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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18 januari 2018:

Evaluatie oriëntatie Accountancy Finance Variant

25 maart 2018:

Reactie op green paper structuurmodellen

3 oktober 2018:

Consultatie nadere voorschriften permanente educatie 2019

Reacties
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Publicaties

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.accountant.nl%2Fopinie%2F2018%2F12%2Fover-speedboten-fregatten-en-mammoettankers%2F&data=02%7C01%7Caegas%40alfa.nl%7Cc5a891a09d14438ef43908d6bdbb83cd%7Ccf277248fb6042beb7db4d47c7ef1749%7C0%7C0%7C636905010406505954&sdata=ebYaiecEfnvsa3d%2B8BFAdrKOhmV8HvynS8jGaBNm1qs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.accountant.nl%2Fopinie%2F2018%2F10%2Fvernieuwingsagenda-in-het-mkb%2F&data=02%7C01%7Caegas%40alfa.nl%7Cc5a891a09d14438ef43908d6bdbb83cd%7Ccf277248fb6042beb7db4d47c7ef1749%7C0%7C0%7C636905010406515954&sdata=VjAL%2FgljEqb0LU0%2BjLxftYbGSd3393hgd5RQfEs7Abg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.accountant.nl%2Fopinie%2F2018%2F7%2Fde-geitenwollensokkenaccountant%2F&data=02%7C01%7Caegas%40alfa.nl%7Cc5a891a09d14438ef43908d6bdbb83cd%7Ccf277248fb6042beb7db4d47c7ef1749%7C0%7C0%7C636905010406535968&sdata=uUhiMM35kzEiMpHi0ypkhzVoXaJScRfP30ltlupf17U%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.accountant.nl%2Fopinie%2F2018%2F6%2Fde-ijsboer-in-de-zomer%2F&data=02%7C01%7Caegas%40alfa.nl%7Cc5a891a09d14438ef43908d6bdbb83cd%7Ccf277248fb6042beb7db4d47c7ef1749%7C0%7C0%7C636905010406535968&sdata=UEqEPMYxdrjRCiZNIyG1loEqALsAnUYH%2FU436FiAfAQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.accountant.nl%2Fopinie%2F2018%2F11%2Fopstandige-jongeren%2F&data=02%7C01%7Caegas%40alfa.nl%7Cc5a891a09d14438ef43908d6bdbb83cd%7Ccf277248fb6042beb7db4d47c7ef1749%7C0%7C0%7C636905010406525963&sdata=y%2FgNBXxMSyooWUriCgDOfzuX0IEtROwsSH2VFRKEyj8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.accountant.nl%2Fopinie%2F2018%2F2%2Fkinderdroom%2F&data=02%7C01%7Caegas%40alfa.nl%7Cc5a891a09d14438ef43908d6bdbb83cd%7Ccf277248fb6042beb7db4d47c7ef1749%7C0%7C0%7C636905010406555987&sdata=MoiMjrQemBZQfTXyHhWIXIZHZ1IaypVgW8pNxMmrQes%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.accountant.nl%2Fopinie%2F2018%2F4%2Feen-leven-lang-leren%2F&data=02%7C01%7Caegas%40alfa.nl%7Cc5a891a09d14438ef43908d6bdbb83cd%7Ccf277248fb6042beb7db4d47c7ef1749%7C0%7C0%7C636905010406545978&sdata=%2BCg4ESEZICp4htvMv4ji5COhgjYEzc6EsbsLiMfRWlA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.accountant.nl%2Fopinie%2F2018%2F3%2Fvrouwen-uiteindelijk-gaat-het-om-de-beste-mensen%2F&data=02%7C01%7Caegas%40alfa.nl%7Cc5a891a09d14438ef43908d6bdbb83cd%7Ccf277248fb6042beb7db4d47c7ef1749%7C0%7C0%7C636905010406545978&sdata=l%2F8UjEGWlayXl4MzSuPFB351qjHJ2%2F66abtaFqvLJjc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.accountant.nl%2Fopinie%2F2018%2F2%2Flang-leve-verandering%2F&data=02%7C01%7Caegas%40alfa.nl%7Cc5a891a09d14438ef43908d6bdbb83cd%7Ccf277248fb6042beb7db4d47c7ef1749%7C0%7C0%7C636905010406515954&sdata=28nT0iEs6eMVcio2AqufD795%2F%2BNIdC0ovMoU7O84ckI%3D&reserved=0
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Evenementen

Juni Workshop blog schrijven
Een interactieve workshop onder leiding van de hoofdredacteur van Accountants.nl waarbij Young Profs alle ins 

& outs van het schrijven van een blog hebben geleerd. 

Juni Bijeenkomst Werkdruk onderzoek
Naar aanleiding van een onderzoek over werkdruk onder jonge accountants organiseerden NBA Young Profs en 

Nyenrode Business Universiteit een discussieavond. 

September Workshop scenario denken
Samen met trend researcher Nienke Dijkstra gingen de deelnemers aan de slag met de vraag wat mogelijke 

toekomstige rollen zijn voor accountants en wat dat nu al zou betekenen voor de inrichting van het onderwijs.

Oktober Leren van Tuchtrecht
Een college van Michiel van Werkhoven, voorzitter van de Accountantskamer. Hoe functioneert de 

Accountantskamer? Wat is tuchtrecht eigenlijk? Daarnaast behandelde de groep aan de hand van 

fundamentele beginselen enkele voorbeelden en belangrijke uitspraken die afgelopen jaren aan bod kwamen.  

Oktober Bedrijfsbezoek Vanderlande
De bagage-afhandelingssystemen van Vanderlande vervoeren elk jaar miljarden stuks bagage en postpakketten 

wereldwijd. Tijdens dit bedrijfsbezoek kregen de Young Profs een blik achter de schermen, bezochten het 

Innovation Center en verdiepten zich in project monitoring.

December Arena met Marcel Pheijffer
Tijdens deze arena kregen de Young Profs de kans om Hoogleraar forensische accountancy Marcel Pheijffer 

hem hemd van het lijf te vragen.



NBA Young Profs | Jaaroverzicht 2018

In dialoog met …

CEA

Raad voor de 

praktijkopleidingen

Bestuur NBA

Werkgroep 

Vernieuwingsagenda 

MKB 

Werkgroep 

Accountech

Young Profs van 

Quality Boards 

van kantoren

Studieverenigingen



NBA Young Profs | Jaaroverzicht 2018

NBA Young Profs in cijfers

Leden NBA        21.561

Trainee 4.780
RA trainee 3.556

AA trainee 1.224

Leden AIB 750
Ledengroep accountants in business

Leden LIO 182

Ledengroep intern en overheidsaccountants

Leden LOA 1.390

Ledengroep openbaar accountants



Video’s
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Animatie 

NBA Young Profs

Introductiefilm 

NBA Young Profs

file://FILER1/COMM$/Algemeen/NBA Young Profs-2018/NBA Young Profs-2018/Video/20180612-NBA-YoungProfs-v7.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=exJ2hSx_bJU


Vooruitblik 2019
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• Vooruitblik

• Enquête(vervolg) onder NBA Young Profs

• Manifest NBA Young Profs

• Reactie op uitvraag door CTA

• Young Profs Arena: In gesprek met..

• Bedrijfsbezoeken

• Workshops

2019



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 2018 gesponsord door:

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

