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JEFFREY BEKKERIN
Jeffrey Bekkerin is vice president corporate
governance bij Seadrill in Londen.
Binnen Seadrill gebruikt hij Social Physics en
Artificial Intelligence om organisatorische
vraagstukken in een snel veranderende
omgeving op te lossen.
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Waar dienen bedrijven voor?
Als accountant geef je een verklaring af over, onder meer,
de getrouwheid van de financiële verantwoording en de
gerealiseerde winst van een bedrijf. Waarom is deze
verklaring eigenlijk zo belangrijk? Geeft winst
bestaansrecht aan een bedrijf en is het hoogste doel het
maken van winst voor de aandeelhouders? Of is er meer?
Wat is eigenlijk het nut van een bedrijf? 
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De complexiteits- en
kwaliteitspuzzel
Discussies over het beroep gaan meestal direct of indirect
over kwaliteit. Dat lijkt een belangrijke bouwsteen te zijn
om het vertrouwen in het beroep te herstellen. Maar een
duidelijke definitie van wat kwaliteit is ontbreekt.
Niemand weet dan ook wat te doen om kwaliteit te
waarborgen. 
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Diversiteit is goed, maar in het
kwadraat werkt het nog beter
Diversiteit is een modebegrip geworden. Een persbericht
over diversiteit scoort lekker bij het grote publiek. Maar

Eyeopeners: klaar voor
het onverwachte
Een economische crisis, de
opkomst van nieuwe concurrentie
of disruptieve technologie: we
laten ons vaak verrassen. En dat
blijft niet zonder gevolgen, de
bestaansduur van
beursgenoteerde bedrijven is
gehalveerd en bestuurders staan
steeds vaker onder druk.
Onzekerheid viert hoogtij en juist
in deze omgeving is het belangrijk
kritisch te blijven op cijfers en
interpretaties van de
werkelijkheid. Tijdens de
Accountantsdag 2019 brengen we
risico's in kaart en krijgt u zicht op
het onverwachte.

Accountantsdag 2019
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wat bedoelen we nu precies met dat begrip? Diversiteit is
slechts een 'buzzword' en nietszeggend als duiding van de

Dure (onmiddellijke)
opzegging

context ontbreekt. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken als
instrument om discriminatie tegen te gaan, maar ook om

DIVERSITEIT

teamprestaties te verbeteren. 

Sandra Lutchman werkt aan
diversiteit binnen de NBA
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Concurrentie en marktwerking in de
accountantssector
"Of het inkomen van een partner te laag of te hoog is ten

17 oktober 2019

11 oktober 2019
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Hoe het UBO-register wél kan
werken
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08 oktober 2019

Youngs Profs Arena: De
leercurve van Roger Dassen

opzichte van het gelopen risico is een kwestie van
marktwerking. Daar bemoei ik me niet mee", stelt Jan
Bouwens in een recente blog over 'het risico dat de
accountant loopt is hoog'. Een opmerking die onbewust
de vinger op de zere plek legt: is de aanname juist dat de
markt in de accountancysector effectief werkt? Of is dat
juist helemaal niet zo vanzelfsprekend? 
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AV-dag: Accountant moet
rekening houden met gure
tegenwind
MEER ARTIKELEN
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Accountants, ontsnap aan het
Stockholmsyndroom
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Het accountantsberoep acteert momenteel alsof het
gegijzeld is. Door eigen toedoen en gebrek aan
zelfreflectie is sluipenderwijs een bijna uitzichtloze situatie
ontstaan. Tekenend is dat minister van Financiën Wopke
Hoekstra heeft besloten een leger van wetenschappers te

Xanthic Executive
Search zoekt een
Investment
Controller in
Amsterdam



Rijksoverheid zoekt
een Forensisch
accountant in
Amsterdam
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Manager finance
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Krimpenerwaard
zoekt een
Concerncontroller
in Stolwijk



Summa zoekt een
Commercieel
Directeur in Oirlo



sturen, dat de te 'ondernemende' accountants tot de orde
moet roepen. 
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De olifant in de kamer:
bestuurscultuur
De bestuurscultuur kan voor een accountant een
belangrijk signaal zijn voor mogelijke tekortkomingen in
het governancesysteem van een bedrijf. Met name als het
bestuur van een organisatie zichzelf boven het systeem
plaatst, wat niet zelden het geval is. Wellicht herken je dit
ook binnen je eigen organisatie. 
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Waarom de alternatieve
structuurmodellen uit het AFMrapport niet gaan werken
Het accountantsberoep ontleedt zijn bestaansrecht door

te voorzien in een behoefte van het maatschappelijk
verkeer. Het beroep is ontstaan als gevolg van
boekhoudschandalen, is daarna uitgegroeid tot een
vertrouwensfunctie en staat nu onder forse druk door
nieuwe boekhoudschandalen. Op zich is dat een normale
levenscyclus: iets ontstaat uit chaos, groeit en sterft af. 
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De paradox van
accountantscontrole en
verwachtingskloof
Je kunt een perfecte risicoanalyse uitvoeren en de beste
controlemaatregelen bedenken. Maar als die
controlemaatregelen niet werken, kun je niks anders dan
concluderen dat dit te maken moet hebben met de
'dynamiek' van het systeem. 
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De kracht van het systeem
Ooit was er een magische kracht die mij aantrok tot het
beroep van accountant. De accountant: het financiële
geweten én de adviseur van een ondernemer die bezig is
de markt te veroveren. Hoe gaaf is dat, als je daarvan
deel uitmaakt en wordt gezien als een betrouwbare en
bekwame businesspartner. 
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Accountants, kom uit je grot en kijk
om je heen
Peter Schimmel claimt dat de accountant niet het juiste
gereedschap heeft om fraude te ontdekken. Een
gedragswetenschapper is nodig omdat de accountant niet
over deze kennis beschikt, zo stelt hij. Maar is dat wel
terecht? 
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