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Hoe cultuur-minded zijn accountant? Doen ze meer of juit
minder aan kunt en cultuur dan medici en juriten? Die vraag
tond centraal in een najaarenquête op Accountant.nl. Het
antwoord i duidelijk. Of het verraend i laten we aan u. n oh
ja, accountant zijn wel portiever.
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Accountant, medici en juriten vergeleken
Cultuurminnaar of cultuuraraar ? Of iet er tuenin? Dat wa de
prangende kwetie in dit door Accountant /Accountant.nl amen
met het Nederland Tijdchrift voor Geneekunde (NTvG) en
Nederland Juritenlad uitgevoerde onderzoek. Vanuit de
accountanc participeerden AA' en RA' in alle geledingen van het
eroep. Uiteindelijk vulden 509 accountant, 218 arten en 130
juriten (van wie eenderde advocaat) de complete vragenlijt in. We
erkennen het, van wereldelang i dit onderzoekje natuurlijk niet.
Zelf niet voor de toekomt van het eroep, waarover zoveel te doen
i. Hoewel, je kunt daar ook ander over denken, getuige een reactie
op de enquêteoproep op Accountant.nl: “Kunt en cultuur zijn de
ai voor een creatieve ondernemende maatchappij, die verder kijkt
dan zijn neu lang i. Du mijn inzien een mut voor accountant,
die menen ook ver te kunnen kijken.” Hoe dan ook, aardig i het
onderwerp in elk geval. Vinden wij.
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Hamvraag
De hamvraag wa natuurlijk: Zijn accountant meer of juit minder
cultureel georiënteerd dan hun geneekundige en rechtgeleerde
collega-profeional? In welke mate vinden deze eroepgroepen
culturele afleiding en inpiratie uiten hun dagelijke cijfer,
pleitnota' en medicijnkaten? Welk van de drie i het meet geneigd
tot filmezoek, moderne dan, narenpel, hoolazen, eroeren van
pianotoeten, childeren, operazang, dichterij, romanconumptie,
eeldhouwen of andere culturele activiteiten?
Accountant die dit werkelijk niet intereeert, moeten nu nel
doorladeren naar een volgend artikel. Want hierna volgt de uitlag.
Of hij opmerkelijk of verraend i, laten we graag aan u. Maar
duidelijk i hij zeker. Welnu, daar gaat ie: Accountant heen
duidelijk minder met kunt en cultuur dan juriten en medici. Laten
we er niet omheen draaien: veel minder zelf.

Juriten meet cultureel
Juriten zijn van de drie veruit het terkt cultureel georiënteerd.
ijna tachtig (78,4 ) procent van de juriten zegt dat kunt en cultuur
een elangrijk deel uitmaken van hun vrijetijdeteding. Arten
doen het met 67,9 procent iet rutiger aan, maar accountant teken
cultureel wel erg leekje af met 40,1 procent.
Net zo i het met ‘ovengemiddelde elangtelling’ voor kunt en
cultuur: van de juriten zegt 81,6 procent dat van zichzelf, ij arten
60,5 en ij accountant 41,2 procent.
De ociale achtergrond peelt zonder twijfel een rol ij dit alle.
Zeventig procent van de juriten zegt de elangtelling van hui uit
te heen meegekregen, ij de arten i dat een nog allezin
repectaele 59,2 procent, maar ij accountant veel minder met 29,3
procent.
Aan tijdgerek of iet dergelijk ligt het niet. Want ook op de
telling/vraag of ze meer tijd zouden willen heen voor kunt en
cultuur antwoorden accountant veel minder vaak ‘(helemaal) een’
(54,6 procent) dan de op dat punt toch al veel actievere arten (74,3
procent) en juriten (81,6 procent).

Paieve cultuureoefening
Aan welke culturele activiteiten laven accountant zich het vaakt?
iocoop en mueumezoek zijn favoriet. Daarin ondercheiden ze
zich niet van de andere twee groepen. Maar daar uiten i er wel
degelijk weer verchil. Terwijl arten en juriten ook relatief frequent
klaieke concerten en kuntgalerie ezoeken, tref je accountant
daar veel minder vaak aan. Popconcertenen caaret zijn veel
populairder. Van moderne dan moeten accountant ook veel
minder heen (6,3 procent ) dan arten (17,4 ) en juriten (18,5 ), Daar
heeft uw redactie - excueert u on - niet zo veel prolemen mee. Veel
erntiger i echter de uitert geringe elangtelling voor jazz: van de
arten en juriten ezoekt repectievelijk 16,1 en 18,5 procent wel
een een jazzconcert, van de accountant lecht een echamende
8,1 procent. Of moeten we dit juit poitief zien en i het gezien hun
op cijfer gerichte functie juit goed dat accountant zich niet te veel
ezighouden met de meet creatieve en vrijzinnige kuntvorm op
aarde?

Zelf muziek maken
Niet alleen wat etreft het paief ‘conumeren’ van kunt en
cultuur, maar ook ij het actief zelf ezig zijn daarmee, coren
accountant veel lager dan de andere twee groepen. Zo maakt lecht
ruim vijftien procent van de accountant zelf muziek, van de arten
en juriten ruim tweemaal zo veel. n ook zingen doen accountant
veel minder.
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Al het gaat om lezen, dan zijn de verchillen wat minder groot, maar
niettemin coren accountant daar ook het magert. Nog geen een
op de drie accountant la de afgelopen twaalf maanden meer dan
tien oeken, tegenover 41,7 procent van de arten en 49,2 procent van
(alweer) de juriten. ijna ze procent van de accountant zegt zelf
helemaal nooit een oek te lezen, ij arten en juriten i die
categorie met 0,5 en 1,5 procent veel zeldzamer. Poëzie lezen i ook
weinig populair: tweederde van de accountant doet dat nooit, van
de andere groepen eenderde.
n tja, nu we toch ezig zijn: ook kranten lezen doen accountant
minder intenief. 43,5 procent van hen leet helemaal geen krant of
alleen grati ov-kranten.
ij arten en juriten i dat repectievelijk 29,3 en 38 procent. n ij
de krantenlezende juriten en arten zijn dan ook nog de ‘redere’
NRC en Volkkrant favoriet, terwijl ij accountant een ‘lokaal
daglad’ het hoogt coort, gevolgd door het ij het eigen eroep
aanluitende Financieele Daglad.

port en televiiekijken
I er dan niet dat accountant meer doen dan arten en juriten?
Jazeker wel, televiiekijken. Negentien procent doet dat meer dan
twee uur per dag, ij arten en juriten i dat 15,6 procent.
Oh ja, naar de porteoefening vroegen we ook nog. n ook daar zijn
accountant actiever mee dan de twee groepen collega-profeional.
Van de accountant doet 77,6 procent aan port, de arten en juriten
zijn met repectievelijk 61,9 en 60,8 procent wat minder fiek ezig.
ij elk van de drie groepen i hardlopen de favoriete
lichaameweging en ook golf, tenni, wielrennen en zwemmen
doen het overal aardig.

AA' en RA'
Verchillen AA' en RA' nog wat etreft culturele elangtelling?
Het antwoord i ja. RA' ‘heen’ gemiddeld meer met kunt en
cultuur dan AA'. Al het gaat om het ‘van hui uit heen
meegekregen’ van zulke elangtelling, i het verchil nog extra
terk. Dat i ij RA' duidelijk veel vaker het geval dan ij AA'. Maar
om welke vraag naar de culturele elangtelling en tijdeteding
het ook gaat: ook RA' komen niet in de uurt van de arten en al
helemaal niet van de juriten.
Vier tellingen over kunt en cultuur (percentage 'helemaal' of
'enigzin' een)
AA

RA

Art Jurit

ovengemiddelde elangtelling

37,2 43,5 60,5

81,6

elangrijk deel van vrijetijdeteding

34,1 43,9 67,9

78,4

elangtelling van hui uit meegekregen

20,4 35,0 59,2

70,0

Zou er meer tijd voor willen heen

53,5

81,6

55,1

74,3

Winnaar iPad
Onder de deelnemer aan de enquête i een iPad verloot. De winnaar,
een accountant (RA) i peroonlijk geïnformeerd.

Tom Nierop
Tom Nierop wa van novemer 2001 tot juni 2016
hoofdredacteur van Accountant en Accountant.nl.
Lee alle van Tom Nierop
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