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Ro Heinroek

ean counter
Ga er maar even goed voor zitten. Dit oek chett geen poitief eeld
van de eroepgroep.
Verre van zelf. De toon wordt meteen in de inleiding gezet; de
auteur ezoekt de nieuwe KPMG-clu in Londen Mafair waar ij
wijze van preken het walnotenhout en de dure wijnen je van verre
tegemoet glinteren. rook preekt in zijn oek graag over de
tegentelling tuen de humle numer-cruncher van vroeger en de
‘corporate topadvieur, conultant en (oh ja) controleur’ die
accountant vandaag de dag zijn. n dat alle in een tate-guaranteed
cartel want audit zijn immer wettelijk verplicht. De verchillen in
fee-income tuen audit en alle overige adviewerkzaamheden zijn
cheefgetrokken (lee: deugen niet), accountant verdienen eigenlijk
te veel geld. n hun morele kompa zijn ze al helemaal kwijt.
Oké… i het werkelijk zo erg? erlijk i eerlijk, rook legt een aantal
flinke mitanden loot - of eigenlijk; echrijft het nog een op zijn
eigen wijze om zijn punten kracht ij te zetten, maar veel i al
ekend. PwC, Luxemurg en elatingontduiking (of ontwijking het i maar hoe je het wilt enoemen)? Dit LuxLeak i al een cae
tud van hoe het niet moet. n zo worden overigen alle grote
internationaal opererende kantoren flink op hun nummer gezet.
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Overigen heeft rook nog een hoofdtuk met aanevelingen, en
wederom, die liegen er niet om. Zo mogen de ig four een ig eight
worden. n al dat niet werkt maken we er gewoon een ig ixteen
van. n ij voorkeur op wereldwijd niveau.
ed contra. Laten we een enkele tegenargumenten ekijken. Het
oek richt zich vooral op de Verenigde taten en de UK. Het i in dat
opzicht eerder een gechiedenile van een aantal ekende cae in
de Angelakiche wereld die echt goed fout zijn gegaan, dan een
anale van een profeie. Dat laatte verdient echt een meer
genuanceerde aanpak. Immer, rook heeft geen aandacht voor de
maatregelen die in de pakweg afgelopen tien jaar zijn genomen,
ijvooreeld op het punt van cheiding controle-advie.
Dergelijke maatregelen zijn ook in Nederland doorgevoerd, zowel
door de wetgever al door de ector zelf. Daarij ligt de
accountantector in Nederland al heel wat jaartje onder het
vergrootgla; niet alleen van de AFM die zich al een toezichthouder
met tanden heeft laten kennen, maar ook de politiek, kritiche
volger, per en puliek volgen de ector met de nodige kritiche
aandacht.
Reumerend, we weten ondertuen allemaal dat er een flinke
cheefgroei i onttaan tuen de oorpronkelijke uitgangpunten
van het vak en de wijze waarop commercie in de afgelopen decennia
meer of minder de oventoon heeft gevoerd. Maar om nu elke
accountant die niet enkel de ‘ouderwete’ controle van de oeken
doet ij vooraat tot verdachte te maken, dat gaat de dicuie echt
niet verder helpen.
Het i overigen volkomen terecht dat dit oek de nodige aandacht
heeft gekregen en het i zonder meer een aanrader, maar uw
recenent maakt wel een voorehoud. De thematiek i elangrijk en
actueel, maar verdient een meer genuanceerde ehandeling dan deze
‘van dik hout zaagt men planken’ aanpak.

Richard rook: ean Counter - the triumph of the accountant and how
the roke capitalim, Atlantic ook 2018, IN 978 1 78649 028 5

Geld en gedrag
We heen allemaal vertand van geld toch? Zeker accountant die
immer de ‘et opgeleide financiële profeional’ van Nederland
zijn?
Gelukkig verchijnen er af en toe van deze vlot gechreven oeken
die on feilen en irrationele omgang met geld haarfijn lootleggen.
Dat doen eide auteur met de nodige humor en goed gekozen
praktijkvooreelden.
Gelukkig heen ze ook tip om financiële keuze te vereteren. De
leukte: een odeucontract. Zoal Odeu zichzelf aan de mat
liet vatinden om de temmen van de irenen te weertaan, kunnen
wij zelfindingcontracten met onzelf afluiten om arrière tegen
toekomtige verleidingen op te werpen. en impel vooreeld:
penioenparen met elke maand een vat edrag. en leuk oek met
leuke tip.

Dan Ariel en Jeff Kreiler: Geld en gedrag - hoe je de pchologie van geld
in je voordeel kan geruiken, Maven Pulihing V 2018, IN 978 94
9249 330 9

Innovatie van pulieke organiatie
‘Gewoon eginnen en durven experimenteren.’
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Dat i niet het eerte waaraan we denken ij pulieke organiatie,
maar i wel één van de adviezen van Menno paan, die in de inleiding
mooi weergeeft waar zijn peroonlijke drive vandaan komt om
pulieke organiatie te helpen met hun veranderproceen.
Uiteraard ontkomen we niet aan een epaald ‘model’ dat we vooral
moeten geruiken, maar de concrete vooreelden en cauen zijn
uittekend gekozen.
Ter lering ende vermaeck; zo komt al één van de genoemde
vooreelden ook nog een invetering van 17.000 euro in econd Life
(weet u nog?) voorij, van de gemeente Den Haag in 2007.
Weggegooid geld natuurlijk, maar paan weet er een mooie poitieve
draai aan te geven.

Menno paan: Van indammen naar laten tromen - concreet werken aan
innovatie van pulieke organiatie, uine Contact 2018, IN 978 90
470 1150 7

We heen al een vrouw
Nou vooruit, nog eentje dan. Om nog een keer het elang van
diveriteit te enadrukken, en dan toppen we er voorlopig mee.
Mede op ai van haar eigen ervaringen zet Günel vlot uiteen
waarom diveriteit zo elangrijk i, en hoe dat een tuk eter te
ereiken i dan de edroevende percentage die tot de dag van
vandaag Nederland een armzalig plekje in de internationale
middenmoot geven. Overigen zijn er leuke parallellen met het oek
‘Mag ik meneer Kritel even preken’ (zie Accountant Q1 2018). Naat
eigen ervaringen ook een handleiding voor het evorderen van
diveriteit in de hoge(re) etuurorganen.
OK, voorlopig even geen oekje meer over diveriteit. Niet dat het
niet elangrijk i - integendeel - maar al de oodchap nu nog niet
overgekomen i…

ercan Günel: We heen al een vrouw - leiderchap en diveriteit in het
Nederlande edrijfleven, Mediawerf Uitgever 2017, IN 978-9490463-58-8
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Verplichte kot
Welk oek ‘moet’ u lezen? De keuze van Antje Kuiloer-Noorman,
jurit, econoom en commiari: Ikigai. 
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Verplichte kot
Welk oek ‘moet’ u lezen? De keu van Arthur van emmel,
manager audit ij KPMG en oud-voorzitter van NA Young Prof:
‘Artikel 5’. 
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