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'In het puliek elang. Het kan echt eter' i het motto voor de
kwaliteitveretering ij de 370 niet-oo-kantoren. ij vijf
kantoren die er al mee egonnen zijn, i het vertrouwen van het
maatchappelijk verkeer michien nog niet herwonnen, maar
het zelfvertrouwen wel.
"…voortvarende invoering van deze op maat geneden et
maatregelen helpt u ij het herwinnen van vertrouwen." Dat
chrijven de voorzitter en vice-voorzitter van de NA in het
voorwoord van het rapport met veretermaatregelen voor de 370
accountantkantoren met een vergunning voor wettelijke controle
ij niet-oo'. Ongeveer vijftig kantoren nemen inmiddel deel aan
de ij dit project ehorende 'Monitor', die de voortgang laat zien.
Wij praken met vijf van die 'voorloper' over de ontwikkeling van
een cultuur waarin kwaliteit elangrijker i dan commercie. Wat
eweegt hen? Welke maatregelen heen zij genomen? Welke
maatregelen zijn latig? Wat zijn de gevolgen voor het peroneel en
de klanten? Wat zijn de - voorlopige - reultaten?
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Weer de ete worden
Hoe wel de vijf kantoren de cultuurverandering niet zien al 'een
moetje' vinden zij meedoen onontkoomaar. Van de accountant die
wij praken mikt Carel van ij (MTH) daarij het meet op hertel
van vertrouwen. "Nederland heeft in het verleden grote accountant
gehad. Ik voel mij zeer aangeproken door de telling dat wij weer de
ete accountant van de wereld moeten worden."
Andere kantoren doen het omdat zij dit aan hun tand verplicht zijn.
Angela uio-Hofman (Van Oer): "Wij zijn qua grootte nummer 21
in Nederland. Dan moet je het ook goed willen doen en niet willen
afwachten."
Maar je kunt het ook doen uit pragmatiche overwegingen. Zo moet
Witlox en Van den oomen na een fuie toch al alle proceen op
elkaar aftemmen. Het kantoor inveteerde "een edrag van zeven
cijfer" in profeionele onderteuning en in digitaliering van
klantinformatie, werkproceen en data-anale. De organiatie
moet voldoen aan de eien voor een controlevergunning en wilde
doorgroeien om duurzame kwaliteit te kunnen leveren en
waarorgen. Roèrt Molenaar: "We zijn on ewut geworden dat dit
hand in hand kan gaan."

Vat onderdeel partneroverleg
De kantoren die nu vooroplopen hadden al een ovengemiddelde
aandacht voor kwaliteit en doen daar nu een chep ovenop.
Molenaar: "Wij heen alle werktappen en de werkaanpak
getandaardieerd in zowel de amentel- al auditpraktijk. We
kunnen alle werkproceen digitaal monitoren. Daardoor kunnen
wij niet alleen meteen zien of de enodigde kwaliteiteien gehaald
worden, maar ook dat wij epaalde thema’ onder de aandacht
moeten rengen van de klant. ehalve een efficienclag i het du
ook een kwaliteitlag."
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Voor Joanknecht & Van Zelt etekent de cultuurverandering vooral
dat het kantoor de kwaliteit eter laat zien. tefan u: "De laatte
jaren tond kwaliteit al veel uitdrukkelijker op de agenda. Nu
moeten we dat nel inzichtelijk maken. Naar aanleiding van de
toetingen i de vatlegging van het hele controleproce vereterd,
zodat derden een goed eeld kunnen krijgen."
ij MTH i het etuur meer etrokken
geraakt ij de kwaliteit. Carel van ij:
"Kwaliteit i een vat onderdeel geworden
van de etuurvergadering en van het
partneroverleg. De etuurvoorzitter
draagt het ook uit, ijvooreeld door
vragen te tellen over epaalde
opdrachten, over een dipuut met een
cliënt en of het wel vertandig i om een epaalde opdracht te doen."
'De vatlegging van
het hele
controleproce i
vereterd, zodat
derden een goed
eeld kunnen
krijgen.'

Draaioek met deadline
ij Van Oer vereteren de maatregelen het etaande
kwaliteitteem. Angela uio-Hofman: "Wij heen een eigen
Commiie in het puliek elang ingeteld en een plan gemaakt,
waarvan de maatregelen in 2016/2017 worden geïmplementeerd. Wij
laten voor de hele organiatie, du niet alleen voor de audit afdeling,
een cultuuronderzoek uitvoeren. Wij heen Nolot Capital
ingehuurd om on hierin te egeleiden. Verder willen wij teed een
root caue analimaken van de echte oorzaken van mier en gaan
wij de kwaliteitindicatoren enoemen en periodiek meten."
Vier & Vier heeft een trikt draaioek voor de implementatie van
de maatregelen. teef Vier: “De afdeling Audit heeft inmiddel een
eigen ecretariaat, dat de deadline ewaakt.” Om het etuur te
toeten tijden de veranderingen, gaat Vier innenkort "een
externe aeor aanzoeken".
Joanknecht & Van Zelt i ezig een raad van advie te intalleren.
Die dient niet alleen al klankord, maar kan volgen tefan u
"hoogtwaarchijnlijk ook worden ingezet al onafhankelijk aeor
van het kantooretuur".

Vertrokken accountant
ij de kantoren die al iet verder zijn, heen de veranderingen
geleid tot peronele verchuivingen, mede omdat audit een apart
pecialime wordt.
ij Witlox Van den oomen zijn de
'ij de kantoren die
controlerende okken gecheiden van de
al iet verder zijn,
amentellende of advierende chapen.
heen de
Roèrt Molenaar: "Wij heen gekeken of
veranderingen geleid
menen meer affiniteit heen met een
tot peronele
controle- dan wel advierol. ij de electie
verchuivingen.'
voor de audit- of de amentelpraktijk
heen wij niet direct afcheid hoeven nemen van menen. Wel
heen we er twee redelijk zware vennoten van ig four-kantoren ij
gekregen, waardoor de kwaliteitnorm tijgt. Het gaat om high fler
die zich ij on heen gemeld omdat zij de cultuur van de ig four
niet meer omarmen."
Ook ij Joanknecht & Van Zelt zijn "een paar regiteraccountant
het vak uitgegaan, omdat ze zich niet meer vonden paen in de
verzakelijkte cultuur". De jongere accountant vinden die cultuur en
rechtlijnigheid allemaal heel logich. "Die weten niet ander."
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Joanknecht & Van Zelt heeft ook ig four-accountant ingelijfd om
de expertie en profeionaliteit te vergroten. tefan u: "Daarvoor
cholen wij niet alleen al onze medewerker, wij nemen al jaren
menen uit de ig four-omgeving aan."
Het kantoor heeft de auditafdeling afgeplitt en daarvoor epaalde
accountant geelecteerd. "De twaalf tekenend accountant willen
wij langzaam terugrengen tot acht die allemaal voldoende
controleklanten heen. Het i nu een pecialime", zegt u. De
controle-, amentel- en adviefunctie "zijn niet langer
vanzelfprekend in één peroon verenigd".
'De controle-,
amentel- en
adviefunctie zijn
niet langer
vanzelfprekend in
één peroon
verenigd.'

'Niet klakkeloo
aannemen'

ij Vier & Vier word je niet tot extern
accountant enoemd omdat je klanten
innenhaalt, maar op ai van de
kwaliteit van het werk en de uitkomt van
de toetingen van de afgelopen jaren.
Vier: "Iedere accountant moet in een
aement laten zien hoe hij een klant enadert in een moeilijk
geprek. Alle accountant leren hoe je je optelt ij tegenwind van de
klant. Hoe je een lechte en een poitieve oodchap rengt. Hoe je
de rug recht houdt."
Vier & Vier heeft het aantal externe accountant verminderd,
omdat controle niet iet i dat erij gedaan kan worden. Vier:
"Controle i een vak dat in je genen moet zitten, een pecialime."
In het mk moet je nu kiezen voor controle of advie. n ook al raak je
in de loop der jaren heel vertrouwd met de cliënt, je moet niet
klakkeloo aannemen. Vier: "De klant zegt dan wel een: 'Je komt
hier al jaren, je weet toch hoe wij werken?' Maar nu gaan we alle
pecifiek na."

e e wiethop
De trengere houding heeft du ook gevolgen voor klanten. Door de
focu op kwaliteit krijgen zij vaker nee te horen. Zo heeft één van de
kantoren, dat in dit geval niet ij naam wil worden genoemd,
afcheid genomen van klanten die ficaal ongeoorloofde dingetje
wilden.
Roèrt Molenaar: "Ik weet niet precie hoe vaak wij nee heen
moeten zeggen tegen een klant, maar op klantgezwichtheid, in
plaat van klantgerichtheid, taat ij on ij wijze van preken de
doodtraf."
Vier heeft meerdere ervaringen met klanten in de
amentelpraktijk die joemelden, zich niet lieten corrigeren en du
maar vertrokken. "én van die klanten zei: dan ga ik naar een echte
accountant die mij gaat helpen. Ik zei: dat i goed. Hij i toen naar
een adminitratiekantoor gegaan en ik he de ank geeld. De
ankier zei: we heen goede ervaringen met dat
adminitratiekantoor. Nu doe ik geen zaken meer met die ankier."
MTH deed enkele coffeehop de deur uit.
'Het i opvallend dat
Carel van ij: "Op verzoek van een
de klant et ereid i
officiële intantie heen wij in het
om zich te gedragen
verleden enkele jaren een paar wiethop
al je dat zegt.'
al klant gehad. Daarvan heen wij nu
afcheid van genomen, want het i hinken op twee gedachten zolang
de verkoop van wiet legaal i en de inkoop illegaal. We zeggen ook
duidelijker tegen klanten: ‘Tot hier en niet verder! Of u volgt de
regel of wij doen niet meer mee.’ Het i opvallend dat de klant et
ereid i om zich te gedragen al je dat zegt."
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Onvoldoende expertie
Ook teef Vier vindt dat de klant eigenlijk et gezeglijk i, al je
maar goed uitlegt dat het tegenwoordig niet meer zo oepel gaat al
vroeger. "Ik had een klant die innen een paar dagen de jaarrekening
moet heen. Ik zei dat ik wit dat dit elangrijk voor hem wa, maar
dat er eert een opdrachtgerichte kwaliteiteoordeling nodig wa
die twee dagen duurde. n dat hij al klant ook elang had ij een
goede verklaring. We heen dat toen uitgelegd aan de ank en die
vond het prima dat de jaarrekening iet later kwam."
Vier & Vier heeft een controleopdracht afgetoten aan een
andere accountant, omdat het kantoor veel overige dienten verleent
aan deze klant. Van Oer edankt om die reden om ij vooraat
voor controleopdrachten. Angela uio-Hofman: "Wij zeggen tegen
epaalde klanten nee ij het verzoek om controle te doen. Hoewel
het volgen de verordening inzake onafhankelijkheid trikt
genomen wel zou mogen, doen wij ij ommige klanten zoveel
adviewerk dat wij daar geen controleomzet willen. Je het dan de
chijn tegen dat je je eigen werk controleert."
Kwaliteit oven omzet etekent ook dat je om geen ja zegt tegen
een klu omdat je er onvoldoende geëquipeerd voor ent. Zo kreeg
Joanknecht & Van Zelt volgen tefan u onlang de vraag om een
offerte uit te rengen voor de audit van een woningcorporatie. "Wij
zijn daar niet op ingegaan, omdat wij daarvoor onvoldoende
expertie in hui heen."

Controleudget
De voorloper zijn naar eigen zeggen ook aertiever geworden al
het controleudget in het geding i. tefan u: "ij ommige
klanten heen wij achteraf gezien te cherp geoffreerd, maar wij
heen nooit gezegd: we doen het voor driekwart van de prij. Al
lijkt dat we tructureel niet uitkomen met het udget dan gaan we
met de klant in geprek."

De klant moet dan zijn pullen eter opleveren, het udget verhogen
of alletwee. n al ze er niet uitkomen, vertrekken de accountant.
tefan u: "ij etaande klanten i het om een hele kluif om uit
te leggen dat de udgetten omhoog moeten en dat het eroep
formalieert. Maar onze ervaring i ook dat klanten egrijpen dat de
wereld om on heen en het peelveld veranderen."
'Het accent op
kwaliteit roept een
halt toe aan de teed
verder dalende
prijzen voor
controle.'

Witlox Van den oomen pat volgen
Molenaar voor de
controleverantwoordelijkheid wanneer
een klant zegt dat die alleen een
goedkeurende verklaring nodig heeft,
maar daar onvoldoende udget voor
uittrekt.

Carel van ij: "Het accent op kwaliteit roept een halt toe aan de
teed verder dalende prijzen voor controle. We denken echt een
kentering te zien."

Aangepate maatregelen voor niet-oo
kantoren
In het puliek elang, het pakket van 53
vereteringmaatregelen voor de negen oo-kantoren in
Nederland, moet het vertrouwen in de accountanc
hertellen en nadere wetgeving overodig maken. Ook ij
de 370 niet-oo-kantoren vraagt de controlekwaliteit
volgen de AFM om ingrijpende maatregelen. Voor deze
kantoren etaat een light-verie van het pakket, die i
toegeneden op hun praktijk: 'In het puliek elang, het
kan echt eter'.

Klinkende munt
Volgen Angela uio-Hofman i de kwaliteit in principe wel te
meten. "Al de AFM trak met een rapport over de niet-ookantoren komt, moet het aantal controledoier dat een voldoende
krijgt hoger zijn dan ij de eerte meting."
Voor Witlox Van den oomen i de kwaliteit meetaar in klinkende
munt. Roèrt Molenaar: "Wij heen het afgelopen jaar ehoorlijk
wat nieuwe controleopdrachten gekregen. Klanten zien on nu al
een vrij erieu alternatief voor de ig four. Vroeger ervoer ik
compliance en vaktechniek al een pain in the a. Maar het i een
hele poitieve kwaliteitimpul voor het werk, zowel in de audit- al
in de amentellingpraktijk, waar ik werk."
teef Vier: "Het idee van de
'Klanten zien on nu
cultuurverandering i michien onttaan
al een vrij erieu
vanuit het defenief, maar - In het puliek
alternatief voor de
elang - het kan eter iedt ook een kan
ig four.'
om duidelijk te maken aan de klanten en
het maatchappelijk verkeer dat wij de kwaliteit orgen."
Wanneer Nederlande accountant weer de ete zijn, kan Carel van
ij niet zeggen: "Daar doe ik geen uitpraak over. Vanuit hitorich
perpectief zie ik het graag al tip aan de horizon."
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'Accountant mogen troter zijn en meer naar uiten
treden'
Het accountanteroep mag et iet meer trot uittralen, want er gaat heel veel
goed. Dat telde trafrechtadvocate Natacha Harlequin tijden een relatie-event van
de NA in het cheepvaartmueum in Amterdam. "Treed meer naar uiten en laat
zien waar jullie voor taan." 
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V wil AFM-toezicht op auditcommiie
Leden van auditcommiie moeten onder wettelijk toezicht komen van de Autoriteit Financiële
Markten (AFM). Daarvoor pleit V-directeur Paul Koter in het Financieele Daglad. 
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De toekomt i elangrijker dan het verleden
en oproep aan de Commiie Toekomt Accountancector (CTA): in een nel
veranderende omgeving moet het accent liggen op een andere inhoud van de
accountanttaak en op gerichter AFM-toezicht. 
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Food for thought
Mijn vakantie zit erop. Drie weken in lovenië en Kroatië met nog een vleugje Italië
erij. Prachtige natuur, vriendelijke menen, mooi weer, leuke activiteiten
(parapenten, mountainiken, zeilen, canoning, grotezoek, wandeltochten en
peedoot) en goed van eten en drinken. Ik hoop dat het de lezer die al op vakantie
zijn geweet ook goed i vergaan en dat zij die nog mogen er ook van zullen genieten.
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'Al je zegt dat het eter moet, moet je wel zeggen wát
eter moet' (FD)
Ad van Gil, ind een jaar topman van PwC, ziet 'een dicrepantie' tuen hoe
accountant tegenwoordig hun werk doen en hoe de uitenwacht daarover denkt.
'Al je zegt dat het eter moet, moet je wel zeggen wát eter moet.' 
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