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 12 reactie

r moet iet veranderen in de accountanc. Vernieuwing i nodig
op verchillende vlakken: de cultuur innen
accountantorganiatie, maar ook de inzet van data-anale en
verdergaande automatiering en uiteindelijk veretering van de
controlekwaliteit. Vanuit verchillende hoeken worden
accountant aangepoord om te veranderen en te vernieuwen,
maar de daadwerkelijke actie ontreekt of gaat te langzaam.
Daarom vroeg ik me af: waarom vinden accountant het zo latig
om te vernieuwen?
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Het meet eenvoudige antwoord op deze vraag i: 'accountant zijn
gewoontedieren'. Accountant vinden het fijn om vate werkwijzen
te heen, zonder te veel grote en onverwachte veranderingen. Zelf
al je met een controleteam één week in het jaar ij een klant op
ezoek ent, heeft ieder teamlid zijn of haar eigen plaat in het voor
de accountant ingerichte werkhok.
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Deze eigenchappen van het gewoontedier heeft de accountant aan
de ene kant ook nodig. Het maakt het makkelijker om in proceen te
denken. Het werken in een vat tramien zorgt ervoor dat de
controle ojectief, maar ook efficiënt kunnen worden uitgevoerd.
Maar zijn we al accountant hier niet te
ver in doorgelagen? Zijn we langzaamaan
van gewoontedieren geëvolueerd in
vatgeroete en tarre profeional?
Maken deze gewoonte en tramienen on
niet angtig voor vernieuwing, met
(onewut) verzet tegen iedere vorm van
vernieuwing al gevolg?

'Zijn we
langzaamaan van
gewoontedieren
geëvolueerd in
vatgeroete en
tarre profeional?'

Vernieuwingen in de controle
De laatte decennia heen we voldoende kunnen vathouden aan
het oude. Dat maakt de vernieuwing in de accountanc alleen maar
meer noodzakelijk. De controlemethodieken die we nu nog teed
geruiken zijn geaeerd op tandaarden die ruim vijftig jaar geleden
zijn opgeteld. Detijd waarchijnlijk vernieuwend en revolutionair,
maar inmiddel terk achterhaald. De wereld i de laatte tien jaar zo
nel veranderd, dat deze manier van controleren niet meer pat
innen de huidige financiële wereld.
De vernieuwingen die we nu willen doorvoeren, om weer aanluiting
te vinden ij de wenen en eien van de huidige tijd, komen te laat en
gaan te langzaam. Dit wordt nog een enadrukt door miniter
Hoektra, die de ector niet nog een vier jaar de tijd wil geven om
orde op zaken te tellen. nelle vernieuwing i noodzakelijk.

Tijd voor actie
Maar niet alleen onze miniter van Financiën roept dit, ook de oung
prof zijn van mening dat er iet moet veranderen. De veranderingen
die noodzakelijk zijn, zien namelijk niet alleen toe op een ge-update
verie van de controletandaarden. Ook de cultuur innen
accountantorganiatie moet eter aanluiten ij de huidige
tijdgeet.
Volgen mij i de enige manier om dit allemaal in een zo kort
mogelijke tijd voor elkaar te krijgen, een mindet verandering van de
eroepgroep. Iedere accountant moet eraan geloven en meer open
gaan taan voor veranderingen en vernieuwing.
Want het alternatief i niet heel rookleurig. Vernieuwingen worden
dan opgelegd vanuit toezichthouder of eien vanuit het
maatchappelijk verkeer. n inmiddel weten we dat wijzigingen die
vanuit externe partijen worden opgelegd, veel minder effectief zijn
en vooral op weertand tuiten.
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Om dit voor te zijn en zelf voldoende
'Denk meer out of the
inpraak te heen in de vernieuwingen,
ox en kijk naar de
moeten we daarom juit onze attitude
voordelen van deze
richting vernieuwing aanpakken. Du
vernieuwingen.'
volgende keer wanneer een vernieuwing
wordt voorgeteld innen de ranche of innen je
accountantorganiatie, denk dan niet meteen 'dat ga ik nooit doen',
maar zie er de voordelen van in. Zeg 'ja' en proeer het een tijdje.
Denk meer out of the ox en kijk naar de voordelen van deze
vernieuwingen. Wie weet waar het toe kan leiden. Want lijven
hangen in deze huidige manier van werken werkt duidelijk niet.
ta jij al accountant voldoende open voor vernieuwing? Zeg je vaak
genoeg 'ja' tegen nieuwe ideeën, hoe revolutionair ze ook zijn of niet
paen innen je huidige manier van werken? Proeer deze mindet
change een toe te paen in je dagelijk werk en je zult zien dat het je
teed makkelijker af gaat. Met al uiteindelijk doel om de
vernieuwingen die zo hard nodig zijn in de ranche ook
daadwerkelijk te laten lagen.
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Ligt het wel aan de werkdruk?
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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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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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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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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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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