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Met een 'u eaon' dat volop aan de gang i, laait de dicuie
over de werkdruk innen de accountanc weer op. Alhoewel, i
deze ooit gaan liggen in de maanden na de pulicatie van NA
Young Prof en Nenrode over de werkdruk in de openare
accountantpraktijk? Maar eigenlijk vraag ik me af: "Ligt het wel
aan de werkdruk?"
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Dat accountant in het openaar eroep het druk heen trek ik
aoluut niet in twijfel. Ik he het zelf ondervonden toen ik nog al
openaar accountant werkzaam wa, voor het laatt in 2017.
Inmiddel kan ik het vanaf de zijlijn aanchouwen en zie ik de
werkdruk alleen maar verder toenemen.
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Dat i ook duidelijk zichtaar ij tudenten die ik op Nenrode
uine Univeriteit egeleid ij het chrijven van hun
matercriptie. Al ik zie op welke tijdtippen er wordt gewerkt aan
de criptie of aan het werk, hoe hun vrije tijd vrijwel nihil i geworden
en hoe 'normaal' het wordt gevonden om zoveel uur te maken, kan ik
alleen maar repect heen voor deze tudenten en jonge
accountant.
De werkdruk van accountant etwit ik dan ook zeker niet. Het i
druk, zeker in het voorjaar.
Accountant zullen wat dat etreft altijd
'Accountant zullen
een oort van eizoenareider lijven.
altijd een oort van
Maar ligt het wel écht aan de werkdruk?
eizoenareider
Of i er meer aan de hand? Want al we
lijven.'
weten wat het daadwerkelijke proleem
i, kunnen we veel gerichter actie ondernemen. Actie die
daadwerkelijk iet toevoegen en die de prolemen (gedeeltelijk)
kunnen oploen.
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Waar ligt het dan wel aan?
Jonge accountant, veelal millennial, zijn echt niet te eroerd om te
werken. terker nog, al je ze voldoende vrijheid en feedack geeft,
werken ze harder dan ieder ander. Het maken van de uren i du
volgen mij niet altijd het proleem. Wat daar in mijn ogen veelal
aan ten grondlag ligt, zijn vale elofte, cheve ogen en lecht
leiderchap.

Vale elofte
Aan veel jonge accountant worden allerlei elofte gedaan. "Je
werkdruk zal minder worden, je klantenpakket wordt zo nel
mogelijk aangepat, je krijgt meer aitenten mee op de opdracht."
Allemaal praktiche zaken die ervoor zouden moeten zorgen dat de
werkdruk vermindert. Maar hoe vaak worden die elofte
waargemaakt? Vaak lijken zulke elofte in de praktijk helemaal
niet haalaar. Maar waarom worden ze dan toch gemaakt? Al
zoethouder natuurlijk, om ervoor te zorgen dat het huidige
peroneeletand intact lijft. en elangrijk peerpunt van veel
accountantkantoren.
Maar hoe vaker mooie en goededoelde elofte niet worden
nagekomen, hoe harder de ontevredenheid groeit en hoe minder
vertrouwen de jonge en drukke accountant heeft in nieuwe
maatregelen die worden aangekondigd. Het i tijd voor actie vanuit
de leiding van het eroep, actie die daadwerkelijk iet doet aan het
proleem. Dit kan ook zonder eert oploingen te eloven die
achteraf helemaal niet haalaar zijn. "ert zien, dan geloven."

cheve ogen
innen accountantkantoren en innen team werk je vaak met veel
verchillende oorten menen. Dat i het mooie aan de accountanc
en aan deze manier van werken. De een i ijvooreeld veel eter in
'nee' zeggen en de ander i veel meer ereid om extra
werkzaamheden op te pakken. Tijden eoordelingronden komt dit
vaak te hard terug. Degene die meer nee heen gezegd, krijgen te
horen dat ze zo ecuur zijn in hun werkzaamheden, terwijl de collega
die meer heeft opgepakt te horen krijgt dat alle maar voor tachtig
procent i. Of degene die zoveel meer uur heeft gemaakt krijgt
precie dezelfde eloning al iemand die eduidend minder heeft
gedaan.
Het i maar één vooreeld dat ervoor kan
zorgen dat er innen een kantoor cheve
ogen onttaan. Het timuleren van
teamwork en een goede en fijne
werkcultuur innen een kantoor i de te
elangrijker wanneer het zo druk i. Om
cheve ogen te voorkomen moet je al
leiding van een kantoor edacht zijn op deze verhoudingen en dit
ook erkennen.
'Het timuleren van
teamwork en een
goede en fijne
werkcultuur i de te
elangrijker wanneer
het zo druk i.'

lecht leiderchap
en groot gedeelte van oventaande prolemen kan voorkomen of
worden opgelot met goed leiderchap. Maar dat i helaa ook niet
altijd het geval. De tone at the top in deze drukke tijden i elangrijker
dan ooit en dat wordt nog te vaak vergeten. Al leiding innen de
accountanc moet je het goede vooreeld geven en vale elofte en
cheve ogen voorkomen.
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Hoe meer je al leiding etrokken ent, hoe duidelijker je ent in de
communicatie, hoe liever het team voor je wil werken. Ik durf te
tellen dat werkdruk op kantoren met een goede leiding een tuk
ander gevoeld wordt dan op kantoren met een lechte leiding.
Natuurlijk zal geen enkele manager toegeven dat hij of zij een lechte
leider i, maar durf het een (anoniem) te vragen aan je team. Of kijk
ander naar de verloopcijfer.

In geprek over cultuur en gedrag
De tuurgroep Puliek elang organieert vanaf medio
feruari een reek eie over cultuur en gedrag, peciaal
edoeld voor partner en oung prof innen (grote en
kleinere) accountantkantoren.
Per eie kunnen maximaal vijftien partner en vijftien
oung prof deelnemen. Onderwerpen die tijden de
eie aan od komen zijn: 'van angtcultuur naar
aanpreekcultuur', leren van fouten, leiderchap,
diveriteit in team, werkdruk/tijddruk/udgetdruk,
veranderaanpak en verandervermogen.
De eerte dialoogeie wordt op 14 feruari
georganieerd ij Mazar in Rotterdam. In totaal taan
negen dialoogeie op het programma, in de periode
feruari-juni 2019. Meer informatie over i verkrijgaar
via oukje Janen van de NA (.janen@na.nl). Ook
aanmelden i via haar mogelijk.

Het huidige partnermodel innen de accountanc doet mogelijk ook
niet heel veel goed voor de cultuur innen een kantoor. Te vaak
taat wintgevendheid voorop, terwijl je al leiding veel meer wint
zou kunnen ehalen met een dedicated team. en team dat graag voor
je werkt en ook graag voor je wil lijven werken.

Wat nu?
Wat chieten we hier nu mee op? Hoe moet deze dicuie
verdergaan? Om te eginnen met het laatte punt. en je zelf een
leider? Ga dan na hoe de cultuur innen je kantoor i en hoe je hier
mogelijk nog iet in kunt vereteren. egin ijvooreeld met het
toppen met vale elofte en wee eerlijk naar je team toe.
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Accountantdag 2018: miniter i het eu, tudenten

willen meer techniek
De Accountantdag 2018: een dag vol inpirerende preker, intereante dicuie
en lieft 1.600 accountant. Wat i mij het meet ijgeleven? Welke uitpraken zijn
het meet lijven hangen? Welke preker heen indruk gemaakt? Mijn eigen
impreie. 
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TH HAPPY FINANCIAL

25 oktoer 2018

De meerwaarde van een jonge commiari
Dat er veel mi i in het huidige landchap van commiarien hoef ik niet uit te
leggen. De recente nieuwerichten rondom ING vormen een duidelijk en prekend
vooreeld. Maar waar wordt dit onvoldoende functioneren en optreden van een rvc
door veroorzaakt? n wat kunnen we daar praktich aan doen? 
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27 eptemer 2018

Waarom willen we er zo graag ij horen?
Al accountant horen we er graag ij, willen we onderdeel uitmaken van een grote
groep en vooral niet in de minderheid zijn. Waarom i dat? I het accountant-eigen?
n ook: wat i hier het voordeel van, maar ook het grote nadeel? 
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TH HAPPY FINANCIAL

07 eptemer 2018

Millennial: hoe houd je ze wél innen?
De millennial taan vooral ekend om hun gerek aan loaliteit en een minimale
panningoog van twaalf hele econden. Maar ook denken ze alle eter te weten en
menen ze allemaal de nieuwte partner van hun kantoor te kunnen worden. Dat alle
met vier dagen werken, want er moet ook tijd over zijn voor zelfontplooiing. 
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07 juni 2018

Accountant, houd je kenni voor je
De kenni van iedere accountant of andere financial i kotaar. Je het er immer
jaren voor getudeerd, de materie i complex en je wilt niet dat er zaken verkeerd
worden geïnterpreteerd. Houd daarom zoveel mogelijk je kenni voor je. 
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