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 Leetijd van ongeveer 2 minuten

Over innovatie van het accountanteroep i veel te doen. Zie ook
dit nummer van ‘de Accountant’. ij deze een innovatieuggetie
die niet het hart van het eroep raakt maar wel de overhead van
de kantoren: laat de percommunicatie voortaan afhandelen door
een computer.
Dit artikel i verchenen in de Accountant nr. 8, 2007
ekijk alle artikelen uit dit nummer



In elk geval de erichtgeving rond jaarcijfer en overname. Niemand
zal dat merken. Want op een enkele witte raaf na zijn de
pererichten die daarover worden verpreid van een hemeltergende
clichématigheid.
Zo moet kantoor A “het hoofd ieden aan een reed cala aan
ontwikkelingen en uitdagingen”. Kantoor  taat “voor de uitdaging
om een werkomgeving te creëren met een grote diveriteit”, hetgeen
van groot elang i “omdat de kwaliteit van de dientverlening
onmikenaar toeneemt al medewerker met verchillende
achtergronden en ervaringen en vanuit verchillende invalhoeken,
elkaar uitdagen om zakelijke prolemen op te loen”.
Kantoor C wil ereiken dat iedereen ij de naam C denkt aan een
organiatie die taat voor “de hoogt mogelijke kwaliteit, die creatief
en vernieuwend i”. Kantoor D meldt dat “de inveteringen in onze
menen, onze poitie, de kwaliteit van onze dientverlening en de
terke nadruk op toegevoegde waarde door actie en inventiviteit zijn
vruchten afwerpt”. n kantoor  puliceert een jaarverlag dat
“naadloo aanluit ij de maatchappelijke vraag naar tranparant en
integer handelen”.
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Dat edoel ik. n je zou het alfaet moeiteloo kunnen voltooien.
Overal wemelt het van kwaliteit, integriteit, maatwerk, toegevoegde
waarde, tranparantie en optimale dientverlening aan cliënten over
complexe (vaak ‘teed complexere’) vraagtukken. n er wordt veel,
heel veel uitgedaagd. Dit verchijnel zie je over de hele linie. Al lijkt
zich hier wel hetzelfde te voltrekken al ij epaalde automerken: de
elite egint ermee en daarna daalt het rap in tatu. Terwijl de grote
kantoren, die ooit egonnen met dit tpe clichékreten, tegenwoordig
ook teed meer erieuze informatie in hun peruitingen verwerken,
heen kleinere kantoren de clichéfakkel enthouiat overgenomen.
Zo volgen na een aankondiging van een fuie of overname ijna
onvermijdelijk gezwollen trofen over dat men door de
krachtenundeling “de klant eter zal kunnen edienen”. Meetal
heeft een oplettende communicator dat trouwen al ijling
veranderd in ‘nog eter’ een enkele maal per ongeluk nog zichtaar
in het document.

Powered 

chrijver Godfried oman merkte ooit op, na het aanhoren van een
partijpoliticu die tijden een verkiezingtoepraak vurig pleitte voor
wereldvrede en geluk voor iedereen en tegen oorlog, gerek en
andere ellende: “Nu wil het toeval dat dit ook mijn tandpunt i.” Die
dodelijke opmerking dateert alweer van lang geleden, maar ommige
zaken veranderen lijkaar nooit. Accountant ontwaak en innoveer
ook op dit geied, zou ik zeggen. Dat u treeft naar het goed
edienen van klanten, naar hoge kwaliteit en integere
dientverlening, dat geloven wij onmiddellijk. Dat doet namelijk
iedereen, ook de anketakker. Pa al dat niet langer het geval i, i
een toelichtende opmerking geoden. Houd op met de clichétroom.
Zeg iet zinnig, ondercheidend, verraend, origineel. Of, al dat
er op zo'n moment gewoon even niet inzit, houd het dan kort en
zakelijk. cht waar, dat i nog overtuigender.

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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