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Innovatie agenda NBA 2019/20

A. Technologie: kennisgroep Accounttech

B. Cultuur & gedrag en maatschappelijke relevantie

C. Veranderende businessmodellen

D. Opzetten NBA-innovatie’ platform'



De Sessie van 29 oktober 2019



Focus projectgroep Accountech

Wat: 

Nieuwe kennis en 
toepassingen 
ontwikkelen en 
toetsen.

Wie: 

m.n. grotere 
organisaties zoals Big 
4 met ontwikkel kennis 
en capaciteit en 
innovators

Wat:

Co-creëren 
onderwijsprogram-
ma’s, handreikingen 
en richting geven aan 
permanente educatie

Wie:

Initieel en PE
onderwijsinstellingen

Wat:

Vergroten sense of   
urgency

Wie:  

Middelgrote/kleine 
organisaties en 
werkvloer bij grote 
organisaties

Wat: 

Kennis en         
toepassingen 
delen:zoals best 
practices

Wie: 

Accountants en 
andere financieel 
professionals

Kleinschalig, focus horizon 2)

Grootschalig. 

Focus einde horizon 1 en begin 

horizon 2



1. Focus werkgroep accountech: projectgroepen

2. Nieuwe kennis en toepassingen ontwikkelen 

en toetsen.

Met wie? M.n. grotere organisaties zoals Big 4 met 

ontwikkelkennis en capaciteit én innovators

3. Kennis en toepassingen delen: zoals best practices

Wie: Accountants en andere financieel professionals

middelgrote/kleinere organisaties

1. Vergroten sense of urgency
Met name bij middelgrote/kleinere organisaties en op de werkvloer bij grote organisaties

4. Co-creëren onderwijsprogramma’s, handreikingen en richting geven aan permanente educatie

Wie: Initieel en PE-onderwijsinstellingen



2. Accountech kalender vormgeven (opleidingen?)

Opstellen Accountech

kalender 2019

O
Doel: Kennis ontwikkelen

Wie Wat: nadruk horizon 2 Rol NBA

1. Big four/next five innovatieleiders: Jeroen Vlek, <nog 

aan te vullen ……………>

a. Monitoren en inventarisaren nieuwe techniek 

incl. toepasbaarheid

2. Andere innovators, start/scale ups: Martin de Bie, 

Joris Jutman, Michel Meeuwsen

b. Belemmeringen inventariseren/toetsen aan 

voorschriften en toezichthouders en vervolgens 

oplossen

3. Hoogleraren: Verbeeten, Swart, Vaassen en Roos 

Lindgreen

c. Publiceren/publicatie platfom

4. Toezichthouders/overheid

Wie Wat: nadruk horizon 1 en begin horizon 2 Rol NBA

1. Vertegenwoordigers MKB (accountants): Henk, Tom, 

John, Louis, Jacco, Jeroen

a. Best practices, voorbeelden, kantoor van de 

toekomst, nadruk op:welke problemen worden 

opgelost

Aanjagen, overdragen

2. Opleiders (initieel en PE) < …………….> b. Communicatieplan Organiseren

3. IT leveranciers c. Publiceren/publicatie platform Informeren en activeren

d. Opleiden Co-creëren

Doel: Verhogen sense (mn MKB en werkvloer grote organisaties)

Wie Wat: nadruk horizon 1 en begin horizon 2 Rol NBA

1. Vertegenwoordigers grote en kleinere organisaties: 

David, Joris, Adrian, Antoinette

a. NBA modelkantoor/proeftuin Organiseren en activeren

2. Opleiders (initieel en PE) < …………….> b. Case studies publiceren Organiseren en activeren

3. IT leveranciers c. …….. Informeren en activeren

Volgende stap: bereidheid toetsen bij big 4/next five

Doel: Kennis delen (mn MKB)

Verbinden, inventariseren, informeren, 

activeren, mogelijke knelpunten 

oplossen



Technologielandschap in accountantsberoep, november 2018



5 februari 2019

De projectgroepen



1. Projectgroep 1: ‘MKB-kantoor van de toekomst’: hoe zorgen we ervoor dat 
de kennis van de voorlopers in het MKB-segment overgedragen wordt naar 
andere kantoren. 

Jan Wietsma (wietsmaj@gmail.com)

2. Projectgroep 2: De ‘digitale transformatie voor de (MKB)-accountant’. 

Arjen Bonestroo of Daphne Kolk (a.bonestroo@nba.nl ; d.kolk@nba.nl)

3. Projectgroep 3: Het derde project betreft de ‘controle van de toekomst’. 

Rudy van Maaren of Erik Kolthof. (r.vanmaaren@nba.nl ; e.kolthof@nba.nl)

4. Projectgroep 4: Een mogelijke vierde project dient nog verder te worden 
ingevuld en kan dus nog meerdere invalshoeken krijgen. Het betreft ‘System 
auditability en continuous monitoring’. 

Jacques Urlus (j.urlus@nba.nl)

mailto:wietsmaj@gmail.com
mailto:a.bonestroo@nba.nl
mailto:d.kolk@nba.nl
mailto:r.vanmaaren@nba.nl
mailto:e.kolthof@nba.nl
mailto:j.urlus@nba.nl


Agenda vervolg

• 13 juni Open podium Accounttech

• 17 juni Presentatie rondom de ALV van de NBA

• 18 juni Accountancy Expo



De adviesfunctie



Dia 12



Transformatiegolven

Dia 13



Digitale transformatie (1)

(Mobiel is het nieuwe normaal)

Dia 14



Digitale transformatie

(Waar moeten we rekening mee houden?)

1. De mobiele evolutie is nog lang niet klaar

2. Internet of everything (Alles is geconnect)

3. Robotisering

4. 3D printing

5. Artificial Intelligence

Dia 15



Digital transformation

Dia 16



Drivers of transformation

Zeven metaforen om de impact van digitale verandering te begrijpen

Dia 17



De adviesfunctie digitaliseert (1)







Dia 21



De adviesfunctie digitaliseert (2)









Digitalisering en het adviesproces (3)

Dia 26



Digitalisering en het adviesproces (4)

Dia 27



De gamechanger?





Bedankt voor uw aandacht

Meer weten over Accountech? Neem contact op 

met Erik Kolthof: E.Kolthof@nba.nl


