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 Leetijd van ongeveer 3 minuten

‘minence grie’ Jo van Huut (68) i oud-partner en etuurder
van Mazar, oud-NA-etuurlid en oud-vice preident van
Accountanc urope (A). Hij wa ook etrokken ij de
tottandkoming van de toekomtviie van de NA. “We moeten
jonge menen voor het vak vathouden.”
Dit artikel i verchenen in Accountant Q3, 2018
ekijk alle artikelen uit dit nummer
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Geloof in het vak
“Al jaren ga ik een in de ze weken naar Piet, die hier in Capelle aan
de IJel een doodnormale kapperzaak heeft met de aanprekende
naam ‘Haarmode xcluief’. Hij mag zelf ook wel weer een naar de
kapper trouwen.”

x-etuurder Mazar, ex-etuurder NA, ex-etuurder A, wat doet
Jo van Huut nog wel?
“Ik he even een aattical. Veel van die etuurlijke functie zijn
volgen planning eëindigd eind 2017. Ik wilde daarna even nik
actief zoeken. Ik advieer enkele organiatie in de charitatieve feer.
Accountanc urope doet ook nog wel een eroep op mij en ik en
nog actief voor de NA en het Accountantfond.”

Accountanc urope ehartigt in ruel de elangen van het
accountanteroep. Wat peelt er internationaal?
“In grote lijnen hetzelfde al in on land. Nederland liep aanvankelijk
voorop qua kritiek op het accountantvak. We moeten op uropee
niveau uitleg geven wat er hier aan de hand wa. Dat i wel geland. In
het Verenigd Koninkrijk i nu de eer lo. en organiatie al A doet
zijn et om een viie op de toekomt van het eroep te ontwikkelen,
maar dat gaat toch vooral vanuit het eroep zelf. De poitie van het
eroep in uropa i in veel opzichten verchillend. Dat maakt dat de
uitkomt van dicuie vaak neigt naar ehoud van wat er al i.”
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U wa etrokken ij de ontwikkeling van de toekomtviie van de NA, die
reulteerde in de ‘vernieuwingagenda’. Hoe kijkt u naar de toekomt van
het accountanteroep?
“In de maatchappij heert een gevoel van ‘wie kunnen we nog
vertrouwen’. De accountant kan een deel van die ehoefte aan
zekerheid invullen. Het toevoegen van vertrouwen aan informatie
moet onze focu lijven. Daarij moeten we meer aandacht geven aan
fraude, corruptie, cercrime, aan terrorimeetrijding. Het huidige
intrumentarium van de accountant voldoet daarvoor niet. Zo’n
fraudedoier, we zijn er ijna ang van. We moeten terug naar de
ai van het vak, naar de kern van wat on eroep i.”

De inrichting van de NA i onderwerp van dicuie. Hoe ziet u een
efficiënte eroeporganiatie?
“r lag een rapport over de governance van de NA, dat werd in
decemer 2016 teruggetrokken. Ik zat in de werkgroep die dat
rapport chreef. De NA heeft een lagvaardig etuur nodig. De
huidige tructuur kan daarvoor uiteindelijk elemmerend werken. Ik
zou graag dat rapport weer van tal halen en de dicuie erover
voeren in de ledenvergadering.”

U ent voorzitter van het accountantfond, ooit opgericht voor
noodruftige accountant. Nu i dat fond ponor van de Foundation for
Auditing Reearch (FAR), waarom i dat?
“De laatte noodruftige weduwe van een accountant overleed in
2016, zulke onderteuning i niet meer nodig. Ooit werd van elke
accountant twee gulden uit de contriutie daarvoor apart gezet. Nu
maken we de gelden van het fond op aan zinvolle projecten, zoal
het oek Artikel 5 over de eroepeer en aan onderzoek naar
controlekwaliteit door de FAR. r i nog 150.000 euro; in 2020
heffen we het fond op.”

Wat doet Jo van Huut al hij niet in een werkgroep of vergadering zit?
“Ik tap graag op de fiet, om tegen de wind in door de
Krimpenerwaard te fieten. Ik ging nooit met tegenzin naar mijn
werk, accountanc i een geweldig mooi vak. We moeten nu zorgen
dat we jonge menen voor het eroep vathouden, ondank treng
extern toezicht en hoge werkdruk. Je voelt om een knellende
onzekerheid, ‘doe ik het wel goed?’ De ruimte i eperkter geworden,
terwijl je een inpirerende omgeving nodig het. Die houdt je
levend.”

Haarmode xcluief, Capelle aan de IJel
Qua opzet en eleving een echte dorpkapper, gevetigd aan de
ermweg in Capelle. Jo van Huut werd geknipt door eigenaar Piet.

Marc chweppe
Marc chweppe i hoofdredacteur Accountant en
Accountant.nl.
Lee alle van Marc chweppe
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Marianne van der Zijde heeft ind 2015 een eigen accountanc
adviepraktijk. erder hield zij ij de AFM toezicht op het
accountanteroep. Na haar tudie werkte zij zelf al accountant ij
het toenmalige Van Dien + Co en ij Deloitte. Marianne wa tot
voor kort etuurlid van de NA. Zij chrijft elke twee weken een
opinieijdrage voor Accountant.nl. “Toezicht hoort een tok achter
de deur te zijn van iet wat je zelf al wilt.” 
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Geknipt en gechoren: Peter chimmel
Forenich accountant Peter chimmel (1960) i partner ij Grant
Thornton in Rotterdam. Hij leerde het vak van onderzoeker ij de
elatingdient en i naat regiteraccountant ook Certified Fraud
xaminer. Deze zomer gaf hij de aftrap voor een tevig deat over de
rol van de accountant ij het ignaleren van fraude. “Of iemand
chuldig i, i niet aan on om te epalen.” 
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Geknipt en gechoren: Anneke van ZanenNieerg
Anneke van Zanen-Nieerg (54) i ind 1 maart 2018
etuurvoorzitter van aker Till erk. erder gaf ze al algemeen
directeur leiding aan de Audit Dient Rijk. Daarvoor wa Van Zanen
directeur ij de Algemene Rekenkamer en plaatvervangend
ecretari-generaal ij het miniterie van Jutitie en Veiligheid. Ze
woont in Den Haag en i ook actief in de portwereld. “De ete
wedtrijden zijn die waarin de cheidrechter niet opvalt.” 

 x0
Marc chweppe

MAGAZIN

16 maart 2018

Geknipt en gechoren: Anne-Marike van
Arkel
Van hui uit jurite, wa jarenlang advocaat en werkte ook ij DN,
in het onderwij en ij het Productchap Vi. Gaf tuen 2007 en 1
feruari 2018 leiding aan de NOvAA al directeur en daarna aan
fuieorganiatie NA al algemeen directeur. Kiet nu voor een rol
al interimmer. Woont ind 2010 in Rotterdam. “Fijner wonen i er
niet.” 
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Geknipt en gechoren: Leen Paape

61 jaar, hoogleraar corporate governance aan Nenrode uine
Univerit in reukelen. Wa tot eptemer dit jaar dean van die
univeriteit. I ook toezichthouder ij tichting Carmelcollege, de
gemeente Rotterdam en de Goldchmeding Foundation. Woont in
aenheim. Doet aan oken. Golfhandicap: 22,6. 
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