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De accountantector heeft niet te klagen over aandacht van
puliek, politiek, toezichthouder en media. Initiatieven om het
negatieve tij te keren zijn er in overvloed, met het rapport 'In het
puliek elang', de monitoring commiie MCA, de Foundation
for Auditing Reearch, de eroepeed, ontwikkeling viie,
veranderagenda audit, vernieuwingagenda, een ander Pteem, contouren van de nieuwe governance NA en
dialoogeie al vooreelden.
Toch i dit palet helaa onvoldoende voor hertel van vertrouwen. ij
een nieuwe invulling door het vak wordt peroonlijk leiderchap
gevraagd door de accountant. In de notitie 'Leiderchap, daadkracht
en vernieuwen' taat dat de NA opereert in een dnamiche
omgeving, waarij de amenleving hoge verwachtingen heeft van de
accountant. Voor de invulling van deze verwachtingen door het vak
i peroonlijk leiderchap cruciaal.
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en inpirerend filmpje kan wat mij etreft al metafoor dienen ij de
invulling van dit leiderchap. Het laat naat menen ook een aap zien
die naar een nootje kijkt, die in een glazen ui zit waar de aap met
zijn vinger niet ij kan komen. De ui i vatgemaakt aan een hek,
waardoor deze niet kan worden omgekeerd. De aap, die deze puzzel
nooit eerder heeft gezien, maakt geruik van wetmatigheden van de
natuur. Hij neemt een lok water en verplaatt dit water vervolgen
in de glazen tue. Door de opwaarte kracht van het water tijgt het
nootje van de odem naar het uiteinde van de tue en kan de aap het
nootje eenvoudig pakken.

Vragen
Tijden lezingen komt deze weergegeven oploing meetal niet
oven drijven. Dat komt doordat menen gewend zijn te denken in
vate patronen. Het vooreeld van de aap en het nootje i een
uitnodiging om op een nieuwe manier naar uitdagingen en
mogelijke oploingen innen de accountanc te kijken. Nadenken
over peroonlijk leiderchap aan de hand van vragen geeft richting.
en optie i deze vragen te verinden met
'Nadenken over
de vijf thema' die de koer van de NA
peroonlijk
epalen. I de nieuwe accountant
leiderchap aan de
ijvooreeld ereid eigen elemmeringen
hand van vragen
te onderzoeken voor maatchappelijke
geeft richting.'
relevantie? Maakt de accountant
voldoende tijd vrij voor reflectie op de uit te voeren activiteiten
waardoor de kwaliteit onomtreden i? Geeft de accountant regelmatig
een compliment aan anderen en aan zichzelf, in relatie tot de
ontwikkeling van vernieuwende kracht? I de accountant ereid
tijdige en oprechte feedack te geven waardoor een lerende omgeving
wordt gecreëerd? I de accountant ereid eigen opmerkzaamheid
nader te onderzoeken, waardoor een terk merk kan onttaan?

Kwaliteit
eantwoording van deze vragen i uitdagend en timuleert
peroonlijk leiderchap, dat ook i gewent ij de controle nieuwe
tijl, waarij kwaliteit de oventoon voert. Door het piramide
teem in de accountanc, up or out, vloeit regelmatig eniore
kenni weg van medewerker die geen partner kunnen worden. Daar
zijn de partner mogelijk financieel ij geaat, maar de kwaliteit van
de accountantcontrole kan hierdoor in het gedrang komen. Ter
evordering van die kwaliteit kan het ook goed zijn om jonge
accountant tage te laten lopen ij een potentiële controlecliënt,
zodat zij eter egrijpen hoe een organiatie vaart en de jaarrekening
wordt opgeteld. De accountantcontrole i geaat ij die ervaring.
Alleen ewijmateriaal verzamelen, zoal echreven in
controleprotocollen, door relatief jonge en onervaren menen i
onvoldoende in deze tijd.
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maatchappelijk verkeer. De accountant kan daarij ook voor een
onorthodoxe aanpak kiezen, door ijvooreeld mee te lopen met het
choonmaakteam innen de organiatie. Deze medewerker zijn
cherp op choon en kunnen veel vertellen over houding, gedrag en
cultuur in een organiatie. Dat kan weer ehulpzaam zijn ij het
inchatten en wegen van riico’. Deze redere enadering vraagt
peroonlijk leiderchap, door naat de klaieke controleaanpak te
kiezen voor anderoortig intrumentarium.

Oerveren
ij moderniering van het intrumentarium wordt meetal gedacht
aan tech-oploingen in de vorm van data-anale. eturen en
controleren van organiatie i echter menenwerk. De uitdaging i
naar de men achter de cijfer te kijken. Oerveren hoe de top van de
organiatie functioneert i daarvoor een prima intrument, waar de
nodige tijd aan moet worden eteed. ekend i dat eluitvorming
in etuurkamer niet altijd rationeel i, maar vaak emotioneel en
op gevoel. De dnamiek van de etuurkamer in eeld rengen en
de gevolgen daarvan voor de edrijfvoering i eentieel ij de riicoinchatting van de controle door de accountant.
De accountant nieuwe tijl durft dit oort riico' ook epreekaar te
maken in de management letter, die net al de controleverklaring
een pulieke functie zou moeten heen. Deze vorm van
tranparantie geeft opwaarte druk en een impul aan organiatie
om hun activiteiten eter op orde te heen. In de management
letter kan het puliek dan lezen of de accountant van ING een
paage heeft opgenomen over de maatchappelijke antenne van de
raad van commiarien van deze organiatie. Hoe i de toekenning
van een eoogde utantiële alariverhoging voor de topman en de
'witwaaffaire' die gelijktijdig peelde immer te rijmen met elkaar?
Wat wordt van de accountant verwacht in dit oort ituatie? De
nieuwe invulling door het vak draagt ij aan deze dilemma', waarin
ethiek een teed grotere rol vervult.

thiek
Het thema ethiek heeft er ook toe ijgedragen dat de accountanc
onder druk taat. Dit heeft geleid tot de perfecte torm die oude
patronen opruimt en ruimte maakt voor nieuwe ontwikkelingen. Na
deze torm lijft er deining door marktontwikkelingen, wijzigingen
wet- en regelgeving, digitaliering, eïnvloeding elangheenden,
areidmarktontwikkelingen, klantverwachtingen,
maatchappelijke normen en eeldvorming.
De accountant moet zich taande houden
'De accountant moet
in een wereld die veel meer fluïde i
zich taande houden
geworden en daardoor minder houvat
in een wereld die
iedt. Deze omtandigheden reulteren in
fluïde i en daardoor
extra druk op de accountant en dat vraagt
minder houvat
dat accountant elkaar dienen te teunen
iedt.'
in complexe ituatie. Vanuit die ituatie
onttaat een krachtiger eroepgroep die zich daardoor kwetaarder
durft op te tellen.
In de governance plannen van de NA zijn facultie en communitie
opgenomen, die hieraan kunnen ijdragen. De verplichte facultethiek i een goede keuze, zeker al de vier hoofddeugden hierin een
poitie krijgen. Voor de accountant 3.0 zijn dat 'vertandig',
'rechtvaardig', 'moedig' en 'gematigd'. Dat i waar de deugdenethiek
en du ook de nieuwe accountant voor dient te taan. Lang deze lijn
kan een groeipad worden ingezet, dat leidt tot aanpaing van
houding, gedrag en cultuur in de accountanc. Peroonlijk
leiderchap komt daarij de nieuwe invulling door het vak ten goede.
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