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Lokale informatie
sessies 2012-2013
“Kwaliteit is onze troef”
Op 29 november 2012 werd het startschot gegeven van de rondtoer die het Instituut dit jaar opnieuw organiseert in de 10 provincies.
Bent u benieuwd welke projecten het komende jaar prioritair zijn? Heeft u vragen bij de kwaliteitstoetsing die voor de deur staat? Dan
mag u de lokale informatiesessies van het Instituut zeker niet missen!
Deze lokale informatiesessies zijn de ideale gelegenheid om praktische vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met
uw confraters en de Raadsleden van het Instituut, en dit bij een hapje en een drankje.
Hieronder vindt u meer informatie over het programma.

PROGRAMMA
18.00 – 18.15 uur: Welkomstwoord
18.15 – 19.45 uur: De kwaliteitstoetsing in de startblokken
•

Kwaliteitstoetsing: begeleiding, efficiëntie en kwaliteit
Waarom is kwaliteitstoetsing een noodzaak? Hoe zal deze verlopen? En wat zijn de voordelen voor het beroep?
Op deze en nog vele andere vragen wil het IAB u graag een antwoord geven.
Voorstelling van het Witboek kwaliteit: deze praktische gids loodst u door de 10 essentiële elementen voor een
goede organisatie van uw kantoor. U ontvangt ter plaatse uw exemplaar.

•

Het ABC van de kwaliteitstoetsing
De norm inzake kwaliteitstoetsing, die op 7 mei 2012 door de Raad van het IAB werd goedgekeurd, wordt toegelicht.

19.45 – 20.00 uur: Pauze
20.00 – 21.25 uur: Actieplan van het IAB
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•

De belangrijkste beleidslijnen
Een kort overzicht van de uitvoering van het actieplan. Tijd voor een stand van zaken.

•

Een moderne en flexibele permanente vorming
Het afstandsonderwijs werd in de nieuwe norm permanente vorming geïntegreerd. Een woordje uitleg.
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•

Accountant – belastingconsulent, een krachtig merk
De nieuwe communicatielijn van het IAB werd vorig jaar gelanceerd. Dat kwaliteit de troef is van accountants en
belastingconsulenten wordt nog meer in de verf gezet.

•

Jongeren in actie
Het jongerenplan dat in juni werd gelanceerd, werpt zijn eerste vruchten af. Een korte voorstelling van de projecten die op stapel staan.

•

De rol van de interne accountant/belastingconsulent
Een rondvraag bij de interne leden van het Instituut bracht enkele interessante elementen aan het licht. Het Instituut legt een aantal concrete actiepunten voor.

•

Naar een elektronische relatie met uw Instituut
Sneller en efficiënter. Een woordje uitleg over uw eigen e-dossier bij het IAB.

21.25 – 21.30 uur: Slotwoord

Het bijwonen van een lokale informatiesessie is gratis. Inschrijven kan via www.iec-iab.be > Het essentiële in een klik
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29/11 – Brussel (Nederlandstalige sessie)
13/12 – Antwerpen
18/12 – Hasselt
24/01 – Gent
29/01 – Brussel (Franstalige sessie)
31/01 – Luik
05/02 – Namen
07/02 – Kortrijk
21/02 – Bergen
28/02 – S
 int-Katelijne-Waver
07/03 – Louvain-la-Neuve

2 012 /4

21

