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 Leetijd van ongeveer 2 minuten

Hoe kunnen we jonge menen intereeren voor een tudie
accountanc? Die vraag telt het eroep zich nu al een tijdje, want
de introom tagneert.
Dit artikel i verchenen in de Accountant nr. 7, 2006
ekijk alle artikelen uit dit nummer
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Jaarlijk kiezen wel hele volktammen voor een tudie rechten. Dat
kan niet alleen liggen aan het feit dat dit de makkelijkte tudie i.
Noch aan het feit dat je er alle kanten mee uitkunt, want dat geldt
voor accountanc ook. Het zit hem deel in het pannender imago.
Vooral dat van de juridiche pitpeler, de advocaten. Alweer lang
geleden overwoog mijn rij-intructeur alnog rechten te gaan
tuderen. “Lekker vuile zaakje regelen, net al in The Godfather.
Lijkt me pannend.”
Niet dat accountant moeten treven naar een coniglieri-achtige
aociatie, maar iet meer peper in de eeldvorming zou mooi zijn.
Dat moet makkelijk kunnen. Cijfer ogen michien ‘aai’, maar
juridiche tekten ehoren evenmin tot het wingendte proza op
aarde. Daar kan het du niet in zitten.
Tijd du om de gêne af te werpen. Na de introductie van een
aalgladde accountant from hell in de oaperie Onderweg naar
Morgen, wordt het nu tijd voor het erieuzere werk: de Mozkovicz
RA of pong-accountant. Materiaal in overvloed. Mompel ‘fraude’ of
‘zwartgeld’ en journaliten tromen toe. Waarom geen vlotte uitleg
door een accountant over het failliement van Van der Hoop
ankier? Nu verchijnen er ij dit oort onderwerpen allerlei
dekundigen in eeld, maar zelden een accountant.
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Waarom tapt er geen Mozkovicz-achtige RA naar voren, die in
pakkende ewoordingen uitlegt hoe een epaalde fraude i opgezet,
of waarom iet nog net wel mag? n zeur niet over vertrouwelijkheid,
want over je eigen klanten praat je niet. Neem de
oekhoudfraudezaak rond het Amerikaane AIG, de grootte
verzekeraar ter wereld. Daarin werd in feruari een recordchikking
getroffen van 1,6 miljard dollar. en verrukkelijk onderwerp voor elke
actualiteitenruriek. Waarom ij het volgende chandaal geen
goedgeekte accountant in arend en Van Dorp of denood RTL
oulevard, waar advocaat Mozkovicz wel voor elk zaakje opdraaft?
n wee dan niet te ang voor populariering.
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“Zeg Jo, wat moet MCorp met die pecial purpoe vehicle op de
Kaaiman ilanden? Wat i dat voor vervoermiddel, een nieuw oort
PC Hooft-tractor?”
Jo pongkovicz: “Ha ha ha! Nou Daphne, wij accountant komen dit
oort dingen vaak tegen en met wielen heeft het echt niet te maken.
Wel een gehoord van rievenufirma’? ommige handige
jongen, ij concern al MCorp noemen we ze topmanager,
geruiken …”
“Ha ha ha!”
Jo: “…. geruiken dat oort contructie om aandeelhouder,
elatingdienten en andere elangheenden te mileiden. Het
werkt ongeveer zo …”
Daphne: “Iet voor mij michien? Ha ha ha!”
Jo: “Michien, maar ik verwacht dat die MCorp-contructie het
voor de rechter niet zullen houden.”
Te populair? Michien. Maar allicht dat een paar kijker zullen
denken: pannend vak. Ook ij voorkennizaken, plof-v’,
oliereerve, witwaende vatgoedazen en de tunamigelden,
zouden de vlotte inzichten van zo’n financieel pecialit het imago
radicaal kunnen onttoffen.
Du wee niet te enauwd. Koop een opvallende ril en moderne
tropda, an de woorden ‘toegevoegde waarde’ en ‘immaterieel’ uit
je vocaulaire en zorg dat je ij televiierurieken in de ak
‘financieel-gejoemeldekundige’ terechtkomt. Dan kan het nel
gaan. Wie durft?

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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