MARIANNE VAN DER ZIJDE
Marianne van der Zijde adviseert accountantsorganisaties en is voormalig hoofd toezicht kwaliteit
accountantscontrole en verslaggeving van de AFM.

OPINIE

18 september 2019

Finale 'Do the right thing'
Vorige week was ik op uitnodiging van de NBA bij een lezing van Andrew
Fastow, de voormalig cfo van Enron. Hij was degene die, door de inzet van
slimme nanciële... 

OPINIE

27 juni 2019

Afleidingsmanoeuvres
Het zijn turbulente tijden voor het accountantsberoep, want de toekomst is
onzeker. Het vertrouwen in het beroep is nog niet hersteld en de roep om
maatregelen is... 

OPINIE

05 juni 2019

Reistijd
"Als ik in Enkhuizen zou wonen, zou ik ook niet weg gaan met Hemelvaart."
Dat zei een collega kort geleden, die vroeg of ik nog reisplannen had voor dit
lange weekeinde.... 

OPINIE

22 mei 2019

Controle: gemakkelijk en risicoloos geld verdienen
"Jullie zeggen dat accountants onvoldoende controleren, maar als dat waar is
dan zouden er toch veel meer incidenten moeten zijn? Er zijn wel af en toe
schandalen... 

OPINIE

08 mei 2019

Onbenutte verbetermogelijkheden
Met interesse heb ik de reacties gelezen die de Commissie Toekomst
Accountancysector heeft ontvangen op haar openbare consultatie. 

OPINIE

24 april 2019

Uniforme materialiteit!
Nog een keer materialiteit? Ik heb er al vaker over geschreven. Dit keer is de
aanleiding een artikel van Eva Eijkelenboom op de website van het MAB. Zij
heeft onderzoek... 

OPINIE

10 april 2019

NBA: kapitein of speelbal?
"Veel meer dan bellen blazen voor de bühne stelt het tot op de dag van
vandaag allemaal niet voor." Dat zeggen Marco Moling en Guus Ham in een
artikel op Accountancy... 

OPINIE

27 maart 2019

Kwaliteitsontkenners
Met toenemende verbazing heb ik de opinie 'Beste Wopke' en de
achterliggende brief aan minister Hoekstra van Antoinette Dijkhuizen
gelezen. Zij stelt dat een wee out... 

OPINIE

13 maart 2019

Combi werk en kinderen
In het kader van internationale vrouwendag stond er afgelopen zaterdag in
het FD een interview met Monique van Dijken Eeuwijk, met als kop 'Ik zei
tegen mijn dochters:... 

OPINIE

27 februari 2019

Prioriteit voor beroepsontwikkeling!
'Fouten bij alle instellingen in zaak insulinemoorden', kopte de Volkskrant op
22 februari. Het artikel gaat over de uitkomsten van een onderzoek van de
Inspectie... 

OPINIE

13 februari 2019

Administratieve dienstverlening/
Samenstelverklaring 1.0
In een eerdere opinie schreef ik dat ik moeite had met de hiërarchie in het
beroep. Administratieve dienstverlening die het laagst in aanzien staat en
bovenaan de... 

OPINIE

30 januari 2019

Accountant Economicus?
"Het is niet heel moeilijk om in te zien dat talent naar de hoog winstgevende
activiteiten trekt als met extra ingrepen de winstverhouding verder scheef
wordt getrokken."... 

OPINIE

17 januari 2019

Bestuurslid af
In de afgelopen algemene ledenvergadering heb ik na anderhalf jaar afscheid
genomen als bestuurslid van de NBA, samen met vijf andere bestuursleden.
Dat afscheid... 

OPINIE

02 januari 2019

How to be gay?
Ik kijk niet veel televisie, maar de afgelopen weken zat ik op vrijdagavond wel
voor de buis. Om te kijken naar Margriet van der Lindens serie 'How to be
gay?' In... 

OPINIE

06 december 2018

Gebrekkige besluitvorming
'Of het nu gaat over vacatures, toekenning van kredieten of het opsporen van
criminelen: slimme software kan het beter dan de mens.' Dat was (een deel)
van de kop... 

OPINIE

22 november 2018

Schaamte
'Despite all past e orts of regulators and governments, events such as
Carillion's demise and recent poor results from reviews of audit quality have
raised concerns... 

OPINIE

31 oktober 2018

Samenstellen is wel controleren
Voor diegenen die hoopten dat na mijn opinie 'Samenstellen = controleren' en
de reacties daarop de geest weer in de es was en iedereen weer door kon
gaan op de... 

OPINIE

17 oktober 2018

Macht
Naar de constitutieborrel en voorafgaande lunch voor ouders van mijn
jongste zoon, of naar een bijeenkomst over 'feminist leadership'? Dat was de
vraag, want beide... 

OPINIE

03 oktober 2018

Samenstellen = controleren
Afgelopen week was ik bij de afdelingsvergadering Noord-Holland van de
NBA. John Weerdenburg gaf daar een presentatie over de toepassing van COS
4410 voor samenstellingsopdrachten. 

OPINIE

20 september 2018

Integriteitsbeoordelingen
"Banken willen betrouwbaarheidskeurmerk voor nieuwe klanten", aldus een
kop in het Financieele Dagblad van 13 september 2018. 

OPINIE

05 september 2018

Regels versus beroepsontwikkeling
Past data-analyse binnen de regelgeving? Ja, is het antwoord. Kijk maar in de
recent verschenen concept NBA-handreiking 'Data-analyse bij de controle'.


OPINIE

11 juli 2018

Fraude
'Personeelstekort loopt uit de hand, terrassen noodgedwongen dicht' was de
kop van een bericht van Omroep Zeeland afgelopen week. "Eigen schuld, dan
moeten ze maar... 

OPINIE

20 juni 2018

Ambtenaren?
Afgelopen week kreeg ik een brief van een inspecteur van de Belastingdienst.
Hij had een vraag over mijn aangifte 2015. Ik had me helemaal niet
gerealiseerd dat... 

OPINIE

06 juni 2018

Accountantsorganisaties in 2028
Het is 2028. Accountantsorganisaties hebben de oproep van de Monitoring
Commissie Accountancy in 2018 ter harte genomen. Direct na het
verschijnen van het rapport... 

OPINIE

23 mei 2018

PE update
Precies een jaar geleden schreef ik een opinie over mijn aanmelding voor de
tweede pilot van het nieuwe PE-model. Mijn verwachting was dat de
deelname mij zou helpen... 

OPINIE

09 mei 2018

Prestatiedruk
Mijn oudste zoon zat er helemaal door heen. In vier jaar tijd had hij zijn
bachelor en master gedaan, hele goede cijfers gehaald en een dijk van een CV
opgebouwd... 

OPINIE

25 april 2018

Nog een keer: materialiteit
“Ik zie dat je de materialiteit hebt bepaald op 19 miljoen euro.” “Ja, hoezo?
Vind je het niet goed?” De accountant bespreekt met de manager op de
opdracht de planningsfase... 

OPINIE

11 april 2018

Het kan altijd nog erger!
Regelmatig lees en hoor ik gemopper op de regelgeving en het toezicht. Niet
alleen van accountants, maar ook thuis. 

OPINIE

28 maart 2018

Vertrouwen
"U moet dit formulier nog even invullen!" Ik zat in de wachtruimte bij de
tandarts voor de periodieke controle. De assistente had het glazen raampje
aan de balie... 

OPINIE

14 maart 2018

Blij!
'De laatste tijd is de toon nogal betweterig en zuurpruimerig', kreeg ik als
reactie van Alle Bergsma bij mijn vorige opinie. 

Toon meer artikelen

