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I de accountant huiart of chirurg? Oftewel: hoe ver moet de
accountant de technologie induiken? Moet hij generalit of
pecialit worden? Die vragen tonden centraal ij het eminar
'IT in het accountanconderwij', op 4 juli ij de NA in
Amterdam. Duidelijk i dat de huiart ook iet moet nappen
van het nijwerk. "Ik geloof er niet in dat het eroep verdwijnt,
integendeel."
Het wa één van de vragen in de vernieuwingagenda voor de ector:
omarmt het accountantonderwij voldoende de IT-tool,
ijvooreeld op het geied van data-anale? Die vraag luit goed aan
ij de kijk van de circa tachtig aanwezigen op de toekomt van het
eroep. Moet de accountant meer datacientit worden en du
pecialitich chirurg? Of meer een huiart die ook 'iet' weet van
data-anale, maar verwijt naar de pecialit al dat nodig i?
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Tegelijk gaat de technologiche vooruitgang zo nel dat het lijkt alof
je chiet op een moving target, racht Mona de oer, director dataanaltic ij PwC, te erde. "I de kenni die je tudenten nu
ijrengt, ook de kenni die ze over vier, vijf, ze en zeven jaar nodig
heen? Dat die vraag etaat moeten we accepteren. Het i ook en
juit een kan om tudenten in eweging te krijgen."
Op dat elangrijke vraagtuk (aanluiting onderwij op praktijk),
kwamen ook antwoorden. Onderwij, of dat nu ho of univeritair i,
zou voor opdrachten meer de praktijk kunnen etrekken. "Maar tot
nu toe zie ik dat tudenten weinig mogen doen ij tageopdrachten",
telde één van de aanwezigen in de volle NA-zaal. Omar l
Meaoudi, etuurlid ij NA Young Prof, eaamde dat. In de
dicuie met de preker kwam de zaal tot een concluie: de
accountant hoeft zelf geen datacientit te worden, maar moet er wel
wat van afweten. n, wellicht nog elangrijker, hij of zij moet de
datacientit inchakelen al de ituatie erom vraagt.

Data driven auditing
Dagvoorzitter Pieter de Kok, founding partner van Cone, wa een
warm voortander. "Maar ik wil al jaren van de accountant een
datacientit maken." De Kok vertelde dat hij in 2015 nog moet
uitleggen dat hij geen lijncontrole en procedureteten had
uitgevoerd ij een controle-opdracht. "We deden aan data driven
auditing. Dat werd toen nog niet zo genapt, maar in 2017 vond
ineen iedereen het prachtig."
Amir airovic, general manager
'Ik wil al jaren van de
Nederland ij techedrijf mphon, wee
accountant een
op het welekende onderzoek van de
datacientit maken.'
univeriteit van Oxford. Het
accountanteroep kon, zo waarchuwde hij, wel een uitterven.
"Wetten, regel en repetitief werk zijn elementen om vervangen te
worden door IT. Ik zie het niet al het verdwijnen van het eroep,
maar al een verchuiving in de keten. Managementconultant
chuiven door naar IT. Accountant worden op hun eurt meer de
truted advior." Hij enadrukte dat accountant IT niet meer al
alleen onderteunend moeten zien. "IT i niet onderteunend, het i
tegenwoordig de uine zelf. n al je een controle wilt doen van de
cijfer in die uine, moet je de IT du ook nappen."
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Advie van dag tot dag
Hij raadde accountant aan "van dag tot dag" advie te geven vanuit
de data die hen ter echikking taat. "n niet aan het einde van het
jaar." ijvooreeld over einen die op rood taan ij een
onderneming, over riicomanagement, over governance of over
trategie. "Maar advie geven vanuit de uine kan pa al de data
volledig i, juit i en ij elkaar i geracht." Volgen De Kok i dat
"latig, maar niet onmogelijk". Vanuit de zaal klonk de roep om de rol
van 'data-teward' op te pakken, voor het controleren van dataet of
het controleren van een algoritme. "Maar daar i de gemiddelde
accountant nog lang niet aan toe." Mona de oer wierp tegen dat de
fundamenten van auditing niet veranderen. "Vroeger controleerden
we data op papier. Denk aan een aanluiting van een factuur of de
pakon. Nu i wel tachtig procent in computer vervat."

Profeional judgment lijft, voegde ze eraan toe, evenal context
geven aan data. "Die apecten kun je niet vatten in code." Auditing i
deel het controleren van tromen en tanden, concludeerde een
deelnemer aan het eminar. "Du dan moet je ook weten hoe de
dataae eruitziet. Dan weet je wat de connectie zijn tuen
taellen." De oer: "Daarom en ik nog nooit zo'n grote fan geweet
van tarreveld al nu. In het woord data analtic zit het woord
anale. We gaan du heel veel cijfereoordelingen doen. Vroeger
wa dat met de ponkaarten, maar het gedachtegoed van veranden
trekken i nog net zo krachtig al toen."

Volledig en logich
n daarom i programmeren zelf nog niet het iue, dat kun je leren,
aldu De oer: "elangrijker i of je al eroepeoefenaar kunt
epalen welke data volledig zijn en logich in elkaar zitten."
Conceptueel denken moet dan ook in het curriculum van het
accountanconderwij zitten, vond een preker in de zaal. "Dat i de
ai voor elke accountant. Kun je concepten toepaen en data
daaruit analeren? Niet al een afvinklijtje of een kuntje, maar al
eentie van het vak."
Volgen Omar l Meaoudi moet er meer geeuren in het
accountanconderwij. "Theorieoeken en een mooie preentatie
over een oftwareprogramma. Dat wa het dan wat ik aan leertof he
gehad over IT. Terwijl ik anderhalf jaar geleden en afgetudeerd."
Han Duit, voorzitter van het AC-cholenoverleg, overlegorgaan
van dertien ho-cholen met accountanconderwij, telde dat er wel
degelijk eweging i op het geied van IT in de opleidingen.
"tudenten gaan nu al aan de lag met data-anale. ijvooreeld in
de context van de controle van de jaarrekening. Het leren geeurt
daarnaat in groepen, die projectmatig werken aan concrete
eroeptaken." Alleen naar de cijfer kijken heeft daarij volgen
Duit geen zin. "tudenten moeten nadenken over de
controledoeltellingen en over het etekeni geven aan de
getallen."

Zorgen over introom
Duit maakte zich ook zorgen over de introom ij ho-accountancopleidingen. "De ingezette daling i pa vanaf 2020 zichtaar en leidt
tot een daling van het aantal afgetudeerden. Over vier tot acht jaar
wordt dit merkaar op de areidmarkt."
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Zorgwekkend, want de markt voor
financial i al zo krap. én van de
oorzaken voor de attle for talent i dat de
totale introom van ho-tudenten
afneemt. Daarij helpt de perceptie over
het eroep niet, telde Duit. "Ouder en
kinderen komen naar me toe met de vraag of het klopt dat het eroep
verdwijnt." De oer reageerde: "Ik geloof er niet in dat het eroep
verdwijnt, integendeel. Het wordt in deze wereld teed moeilijker te
epalen wie je kunt vertrouwen. Zolang menen met elkaar
zakendoen, zal er altijd ehoefte zijn aan zekerheid en
waarheidvinding. Vraag i meer met welke tool je die zekerheid
gaat geven."
'Zolang menen met
elkaar zakendoen,
zal er altijd ehoefte
zijn aan zekerheid en
waarheidvinding.'

Aanwezigen riepen op tot een 'dijkenplan' voor IT in het
accountanconderwij, verwijzend naar de Deltawerken. Goed plan,
aldu De Kok. "Maar tegen de tijd dat je dat op de rail het, heeft de
technologie alweer prongen gemaakt." Volgen Peter imer,
hoogleraar VU Amterdam, i dat niet per e erg. "Het i geen zwaard
van Damocle." Hij vond ook dat je niet 'alle' in het
accountanconderwij kunt gooien. "Dat komt de tudeeraarheid
niet ten goede." ovendien kent het eroep het uitgangpunt van
een leven lang leren. "Wij leiden op tot een eginnend
eroepeoefenaar, die daarna in zijn loopaan nog veel meer kenni
krijgt aangereikt."

Huiart, niet de chirurg
r wordt opgeleid tot generalit, meende imer. "Huiart, niet de
chirurg. Ken je eperkingen." Maar dat wil niet zeggen dat er al niet
een flinke doi IT in de eindexamen zit, contateerde hij aan de
hand van de eindtermen van de CA van 2016. Ook vertelt data maar
de helft van het verhaal. "Je moet de computer vervolgen nog de
verandcontrole laten uitvoeren die je zelf al in je hoofd had zitten."
imer vond wel dat accountant meer egrip moeten krijgen van de
impact van IT op de uine van de klant. "Met technologie heeft
een verzekeraar de kan zich te ondercheiden van de concurrentie.
Door een nieuwe waardepropoitie te
'egrijp ik al
edenken. Data van de klant in ruil voor
accountant wat hier
een premieverlaging. Dat i dat diepe
geeurt?'
egrip van de cliënt, zijn proceen en zijn
uine. Die i altijd al van elang geweet voor de audit. egrijp ik
al accountant wat hier geeurt?"

Datagedreven adviering
ert Dijktra, data-analit ij entacera, prak over de mogelijkheden
om met advie vanuit data de ondernemer in het mk ter zijde te
taan. "Vaak i de amitie er wel om inzichten te verkrijgen uit data,
maar i de ai van de gegeven nog niet op orde." Hij zag evenwel
voor de accountant een grote rol weggelegd in datagedreven
adviering. "Comineer ronnen zoal de financiële en
alariadminitratie met externe ronnen van de RDW, het C en
het olventieregiter en je kunt allerlei dwarveranden maken. Je
kunt ijvooreeld voorpellen of een ondernemer in
liquiditeitprolemen gaat komen." entacera i ezig "de eerte
advieignalen" op ai van zijn datawarehoue te ontwikkelen.
Dijktra vond dat de accountant moet weten welke ITgereedchappen er zijn. "Hij vertaalt vervolgen data naar inzichten
en advie voor de klant." Maar die adviering vraagt ook om oft
kill, contateerde hij.
Tot lot wee De oer op een handleiding van de NA voor dataanale in de controlepraktijk. n droegen de aanwezigen,
waaronder veel docenten, ij aan een top vijf van leen die
preektalmeeter De Kok optelde: meer amenwerking met de
praktijk, de accountant moet context meegeven aan data, tudenten
moeten leren conceptueel te denken, de accountant al vertaler van
de cijfer in de anale. n leid tudenten op tot de generalit die
weet wanneer hij of zij de pecialit moet inchakelen.
Oftewel: de accountant i meer huiart dan chirurg, maar moet wel
nappen hoe het nijwerk in elkaar zit.
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NLP al middel voor menelijk contact: iet voor
accountant?
ind twee jaar iedt NA Opleidingen curuen aan op het geied van Neuro
Linguïtich Programmeren (NLP). Ook dit voorjaar gaan er weer enkele van tart.
Wat kunnen accountant hiermee in hun werk? 
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