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 Leetijd van ongeveer 8 minuten

Vanuit China en India zullen goedkope accountant deze kant op
komen. De accountant moet du innoveren, ijvooreeld door de
koten te reduceren en nieuwe aurance-dienten aan te ieden.
ovendien moet het eroep aantrekkelijk lijven voor de nieuwe
generatie. Dat i de oodchap van de Accountantdag 2006.
Dit artikel i verchenen in de Accountant nr. 4, 2006
ekijk alle artikelen uit dit nummer
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Accountantdag 2006
“Al ik zo naar u kijk, zie ik een tevreden puliek. De oekhoudaffaire
zijn achter de rug, de weten regelgeving al gevolg hiervan i vrijwel
verwerkt. De patiënt i herteld en mag weer naar uiten. n
toevallig chijnt daar ook nog de zon. Althan, zo lijkt het op het
eerte gezicht.” De eerte inleider egint goed, maar de achthonderd
deelnemer voelen de ui al hangen. Jan Hommen, chairman ij Reed
levier en preident-commiari ij TNT, ook. Hij ziet “donkere
wolken aan de horizon” en vraagt zich af “of de patiënt voldoende i
voorereid op het noodweer dat op hem afkomt”.
De Chinee overheid wil niet dat Chinee multinational trak
afhankelijk zijn van de ig four en wil daarom innen tien jaar
minimaal tien nieuwe, internationaal opererende accountkantoren
in de markt zetten. Deze zijn een gevaar voor de uropee markt, die
zucht onder de omvangrijke laten van toezicht. Daar heen de
Chinezen minder lat van.
ovendien lijken zij veel goedkoper te kunnen produceren, zoal de
35 procent goedkopere Chinee Landwind ijvooreeld laat zien.
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Lagere nota'
Hommen raadt accountant daarom onder meer aan iet aan de
kotentijgingen te doen en actief mee te werken aan tandaardiatie
en interpretatie van regel. Accountant elaten de getegen
koten van toezicht en regulering volgen hem te gemakkelijk door
naar de klant en doen te weinig om de efficiëntie te vereteren.
Tijden de paneldicuie onderchrijven etuurvoorzitter Roger
Daen van Deloitte en cfo Jaap van verdingen van KPMG de
noodzaak om de koten te drukken. Deloitte doet dat ijvooreeld al
met een hared ervice centre in India. Maar dat dergelijke
inpanningen ook tot lagere nota' zullen leiden, heen de
ezoeker aan de Accountantdag Daen en Van verdingen niet
horen zeggen.
Jaco den Houting (partner ij JAN©) ekende ' middag wel, na een
indringende vraag van dagvoorzitter Peter van Ingen: “Het kan
goedkoper, dat i waar. Het i een kwetie van vraag en aanod, al de
klant mij niet dwingt, en ik liever wat duurder, want zo verdien ik
meer.”

IT
Volgen Den Houting zijn de mogelijkheden om met IT de efficiëntie
te vereteren eperkt: “Het lijft toch menenwerk.” Maar
hoogleraar DP Auditing Ronald Paan ziet nog veel mogelijkheden
om het controleproce te automatieren. “r wordt te veel handmatig
gedaan. De accountanc i een eetje aai geworden. De accountant
moet terug naar het denken. Dan kan hij de cliënt helpen om zijn
edrijf te vereteren.”
Kleinere accountkantoren zullen voor IT-innovatie de handen
ineen moeten laan en zo nodig amenwerken met de ig four, zo
wa ' ochtend al vatgeteld. Daar telde Jaap van verdingen onder
meer dat de accountant niet naar voren moet vluchten door het
aurance-egrip te verreden en zijn aandachtgeied uit te
reiden. Innovatie moeten zich volgen hem vooral richten op een
effectieve en efficiënte audit door de inzet van IT en profeionele
oordeelvorming.
Ze grote accountantkantoren heen er in een gezamenlijk
initiatief voor gepleit om met ehulp van IT over te gaan op real time
monitoring en real time reporting. Volgen Jan Hommen egrijpen
veel klanten dit niet: “Het wordt gezien al nieuwe fee generator.”

Aurance
Veel accountant zien wel degelijk veel in de uitreiding van het
aurance-pakket. Roger Daen denkt dat het tien jaar geleden nog
een eetje te vroeg wa, maar dat de tijd nu wel rijp i.
akia tuiveling, preident van de Algemeen Rekenkamer, merkt op
dat de reputatie van een edrijf of intelling niet alleen afhangt van
de financiële cijfer, maar ijvooreeld ook van duurzaamheid, de
omgang met klachten en andere pretatie. De accountant zou de
etrouwaarheid van dergelijke claim kunnen controleren.
tuiveling denkt dat het maatchappelijk verkeer ovendien graag
een accountant heeft die waarchuwt voor te veel overheid. “In de
jeugdzorg gaat 85 procent van het udget op aan management en
vijftien procent aan uren zorg. Ik zou een accountant willen die daar
iet van zegt en erop wijt dat je de efficiëntie kan vereteren.”
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' Middag vertelt Cee Vier (rnt & Young)tijden een van de
deeleie dat ondernemer ehoefte heen aan aurance in het
kader van rikmanagement. De accountant zouden ook zekerheid
kunnen verchaffen over niet-financiële pretatie. Al zij dat niet
nel doen, pringen de ig four van rikmanagement en certificering
G, Llod' regiter, DNV en LV in dit gat. Deze werken ovendien
voor lecht een derde van de prij van de accountant, terwijl zij hoge
kwaliteit leveren. Het i volgen Vier denkaar dat deze edrijven
zich op de traditionele markt van accountant gaan egeven al zij
regiteraccountant in dient nemen. ommige deelnemer reageren
laconiek op deze edreiging: “Dan krijgen we weer de ig eight.”

Nieuwe generatie
De toekomt vraagt om nieuwe producten, zo hield trendwatcher
Adjiedj aka de accountant in een vlammend intermezzo voor.
Over 25 jaar zullen de nota', mede door de gloaliering, een tuk
lager uitvallen. De accountant moeten du zoeken naar producten
met toegevoegde waarde en ijzondere cominatie. aka: “Wie
edenkt de eneo voor de accountantranche?”
Innoveren moet ook op het geied van human reource
management. Accountantkantoren moeten met andere woorden
aantrekkelijk lijven voor de nieuwe generatie talenten. Juan Joé
Fermin del Valle, de nieuwe preident van de International
Federation of Accountant (IFAC), ondertreept het elang daarvan,
net al voorzitter Johan Neleman van NIVRA Young Profeional.
Het i niet alleen een kwetie van goede opleiding, een topprioriteit
volgen Fermin del Valle. Accountkantoren moeten ook een
inpirerende werkomgeving ieden, met een goede woon-werkalan. Fermin del Valle: “Uiteindelijk zoeken wij allemaal geluk.”
Willem van Wijngaarden en Johan Neleman zijn het daar helemaal
mee een. Van Wijngaarden: “Geluk, dat i waar het omgaat.”

Drie generatie over ‘rechte rug’
Het accountanteroep moet, ehalve aan innovatie, meer aandacht
eteden aan de nieuwe generatie, wa een veelgehoorde oodchap.
Maar ook de oude generatie kreeg het woord in het interview dat
dagvoorzitter Peter van Ingen hield met de accountant Han
urggraaff (86), Willem van Wijngaarden (56) en Denie Marinu
(26). urggraaff werkte al accountant ij Dijker Doorno, een van
de voorloper van het huidige PricewaterhoueCooper. Van 1977 tot
1978 wa hij voorzitter van het NIVRA. Van Wijngaarden i, zoal
ekend, de huidige NIVRA-voorzitter. Marinu werkt ij de interne
accountantdient van AN-AMRO en chrijft een aftudeercriptie
over het nut van de code of ethic onder het motto: “r i heel veel
weten regelgeving, maar al het tuen de oren niet goed zit, houdt
het op.” In de tijd van urggraaff wa de code een heel klein oekje.
“Het wa geen proleem, accountant hielden uit zichzelf een
epaalde tand op.” Willem van Wijngaarden: “Ik he wel een
gezegd: ik en gereformeerd en accountant, du dat moet wel goed
zijn.” Maar in zijn tijd, waarin “het geweld van de grote kantoren”
loartte, i ook het aantal eroepregel flink toegenomen. Zeker
zo lang ze principle-aed zijn, ziet Van Wijngaarden het nut er wel
van in. Maar om lijkt de regelgever doorgechoten.
Op de vraag van Van Ingen of hij nog een advie heeft over innovatie,
antwoordt urggraaff dat de accountant een rechte rug moet
houden, een onafhankelijk oordeel moet lijven geven en zijn oren
niet moet laten hangen naar de opdrachtgever. Volgen Van
Wijngaarden i er een toenemende vraag naar rechte ruggen en zijn
“leden van de rotarclu” er tegenwoordig juit trot op dat zij hun
zaakje goed voor elkaar heen. Denie Marinu leert in haar tudie
wel dat zij al accountant de rug recht moet houden. “Maar in de
praktijk, met zoveel verchillende partijen, i het latig om te zeggen
wanneer je het nu goed doet?”

Deeleie
In het middagprogramma egaven de achthonderd deelnemer zich
naar een van de volgende deeleie:
MK: kwaliteitveretering en chaalvergroting, met Jaco den
Houting (JAN©) en Kee Vrolijk (Deloitte)
Verlaggeving: iedt IFR nu echt tranparantie en vertrouwen?, met
Dingeman Manchot (Deloitte) en Auke de o (rnt & Young)
Audit: rik management en interne eheering, de tille revolutie, met
Cee Vier (rnt & Young) en Jacque Koenen (CZ Verzekeringen)
ICT: uitdagingen voor een nieuwe generatie, met o.a. Ronald Paan
(Vrije Univeriteit Amterdam) en Paul Dinkgreve (JAN©)
Young profeional: Young en netwerken, met Homme Idzerda
(KPMG), Pelle chlichting (Juniu Capital), Mario enne (peler/coach
Amterdam Atronaut) en rik Rut (ponorrein)
Overheidverlaggeving: IPA: minder regel, minder laten?, met
Fran van chaik (Deloitte) en Koo Vo (NIVRA)

NIVRA aprij voor Young Profeional
Op de Accountantdag i voor het eert de NIVRA aprij voor
Young Profeional uitgereikt voor het ete ea over een actueel
thema in het accountantvak. Onder leiding van jurvoorzitter Peter
van der Zanden werden uit de tien inzendingen drie winnaar
genomineerd. Chantal o chreef een peroonlijk verhaal met
enkele goede uggetie om het eroep aantrekkelijker te maken
voor potentiële tudenten. Michelle Calkhoven kwam met een
originele cominatie van de piramide van Malov en een carrière in
de accountanc. Alert Fieret preenteerde drie aanpakken om het
accountantvak ook voor een nieuwe generatie aantrekkelijk te
houden. Laattgenoemd ea werd ekroond en zal worden
gepuliceerd in ‘de Accountant’ van januari 2007. Van der Zanden:
““Het toonde nadrukkelijk een eigen en originele viie. Lo van de
vraag of de jur die viie deelt, preenteert het ea in ieder geval
een gedurfd tandpunt, met een ehoorlijke onderouwing.”
NIVRA-voorzitter Willem van Wijngaarden reikte de prij van €
5.000 uit.
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