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Profielschets NBA-Signaleringsraad 

De NBA-Signaleringsraad, met prof.dr. Martin Hoogendoorn als voorzitter, rapporteert in 
breed publiek over de uitkomsten en signalen uit het NBA programma Kennis Delen en legt 
hierbij de verbinding met de ontwikkelingen in de samenleving. In dit kader brengt de raad 
driemaal per jaar een publieke managementletter (PML) of soortgelijke publicatie (Open brief 
of Discussierapport) uit. 

Programma Kennis Delen  

In het NBA beleidsprogramma Kennis Delen, wordt de kennis van accountant’s collectief 
ingezet Om vroegtijdig risico’s te signaleren in maatschappelijke sectoren of relevante 
thema’s. Het accent ligt hierbij op risico’s op het gebied van bestuur, bedrijfsvoering, 
verslaggeving en controle. Risico's met een systematisch karakter die duiden op problemen 
die de specifieke organisatie overstijgen en hierdoor een grote maatschappelijke impact 
kunnen hebben. Naast sectoren kan de Signaleringsraad ook voor een thema kiezen. 

Profielschets raadsleden 

De NBA-Signaleringsraad komt driemaal per jaar bij elkaar (in januari, april en oktober).  
In deze vergaderingen worden de concepten van de PML's besproken en vindt discussie 
plaats over signaalwaardige sectoren en thema's. Voor elke PML fungeert afwisselend een 
van de leden van de raad als ambassadeur.  

Van de leden van de raad wordt verder verwacht dat ze een brede maatschappelijke 
oriëntatie hebben en een gedegen kennis van accountancy thema’s. Verder hebben ze 
affiniteit met het NBA programma Kennis Delen en zijn ze vanuit hun ervaring in staat om 
een passende bijdrage te leveren aan de raad. Benoeming van de leden vindt plaats voor 
een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor vier jaar. 

Er zijn 6 raadsleden, die de volgende aandachtsgebieden vertegenwoordigen: 

 voorzitter, vertegenwoordiger van de universitaire wereld op accountancygebied. 
Verwacht wordt een brede maatschappelijke oriëntatie, een actieve rol in het 
universitaire onderwijs en kennis van accountancy en/of externe verslaggeving. 

 lid, niet accountant. Bij voorkeur (mede) werkzaam als lid/voorzitter van een raad      
van commissarissen of een raad van toezicht. Verwacht wordt een goede kennis van 
governance-gerelateerde thema’s. 

 lid, accountant in business en vertegenwoordiger van grote (OOB) ondernemingen.       
Verwacht wordt een goede kennis van governance-gerelateerde thema’s. 

 lid, accountant werkzaam in de publieke sector. Hiermee wordt bedoeld een      
overheidsaccountant of een accountant werkzaam bij een overheidsorganisatie 

 lid, MKB-accountant, werkzaam in de MKB-accountantspraktijk en lid van een MKB-
kantoor. Verwacht wordt een goede kennis van MKB-gerelateerde thema’s. 

 lid, actieve partner bij een groot accountantskantoor. Met groot wordt bedoeld een 
kantoor dat ervaring heeft met de controle van beursgenoteerde ondernemingen,    
financiële instellingen en grote, complexe organisaties. 

 


