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 Leetijd van ongeveer 2 minuten

De Chinee markt voor duurzame technologieën zal uitgroeien tot
een omvang van vijfhonderd tot duizend miljard dollar per jaar.
Dat lijkt uit onderzoek van: PricewaterhoueCooper. en
accountantkantoor.
Dit artikel i verchenen in de Accountant nr. 10, 2009
ekijk alle artikelen uit dit nummer



Veraad? Niet nodig, want accountantkantoren puien hun kenni
over wel meer verraende onderwerpen. ijvooreeld over de
gevolgen van - een willekeurige greep - Mexicaane griep (Deloitte),
wereldwijde veranderingen in de farmaceutiche of game-indutrie
(PwC), informatieeveiliging in de telecomector (Deloitte) of de
markt voor elektriche auto' (PwC). Of over de hedge fund-ector
(PwC), de effecten van ficale timuleringpakketten wereldwijd
(rnt & Young) of de ezettinggraad in de hotelranche (KPMG).
Het NIVRA-project Kenni Delen eoogt door het eter enutten van
de collectieve kenni van accountant, latente riico' in
edrijftakken te ignaleren. Zeker waar geheimhouding of andere
gevoeligheden het individueel uiten van die kenni in de weg taan,
iedt dit initiatief een fantatiche mogelijkheid om relevante
inzichten toch ij puliek of toezichthouder te laten elanden.
In novemer komt het NIVRA met de eerte reultaten naar uiten.
De verwachtingen zijn hooggepannen. n terecht, want het i een
project van maatchappelijk elang en met een potentieel zeer
guntige uittraling voor het eroep.

eopener: klaar
voor het
onverwachte
en economiche crii, de
opkomt van nieuwe
concurrentie of diruptieve
technologie: we laten on vaak
verraen. n dat lijft niet
zonder gevolgen, de
etaanduur van
eurgenoteerde edrijven i
gehalveerd en etuurder
taan teed vaker onder druk.
Onzekerheid viert hoogtij en
juit in deze omgeving i het
elangrijk kritich te lijven
op cijfer en interpretatie van
de werkelijkheid. Tijden de
Accountantdag 2019 rengen
we riico' in kaart en krijgt u
zicht op het onverwachte.
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oventaande vooreelden maken één ding duidelijk: kenni delen
i voor accountant(kantoren) allermint nieuw. Het geeurt al lang,
op zeer grote chaal, pontaan. Geen wonder, want kantoren
eroepen zich op hun weite en in reclame luidruchtig op hun
ectorrede en edrijfovertijgende expertie.
Kernvraag voor het wellagen i du niet zozeer hoe het delen van
kenni op poten kan worden gezet, maar waarom het tot duver op
epaalde geieden te weinig i geeurd.
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De onderwerpen waarover kenni wel werd gedeeld heen een
gemeenchappelijk kenmerk: de gedeelde kenni leidt potentieel tot
vergroting van hun (advie)activiteit, of chaadt die in elk geval niet.
De kenni die de afgelopen jaren werd gemit, zou die markt
daarentegen niet heen gediend of zelf kunnen chaden, althan
op korte termijn. n dat dempte vermoedelijk het animo tot deling
met de uitenwereld. Tenzij we aannemen dat het feit dat
accountant niet waarchuwden voor de oplopende collectieve
riico' van door anken uiten de alan gehouden pecial purpoe
vehicle met riicovolle aet, geheel lo taat van het feit dat ze
diezelfde anken aiteerden ij het inrichten en controleren
daarvan. De onzichtaarheid van accountant in de aanloop naar de
kredietcrii vormde de aanleiding tot het huidige NIVRA-project.
Het moet ander. n dat kan ook. Want hoewel michien op korte
termijn ogenchijnlijk niet altijd dientig aan de eigen marketing, zal
- juit al in eigen vlee wordt geneden - het puliekelijk delen van
'gevoelige' kenni uiteindelijk ook de commerciële elangen ten
goede komen. Maatchappelijk vertrouwen i immer onetaalaar,
en etaalt zich terug. Al het niet zo'n afchuwelijk verleten term
wa, zou je hier preken van een tpiche 'win-winituatie'.
De verwachtingen over Kenni Delen zijn hooggepannen. Het moet
lukken. Al het onverhoopt niet lukt, ligt dat niet aan de
'complexiteit'. De cruciale opgave - al het niet zo'n hopeloo cliché
wa, zou je preken van 'uitdaging' - wordt om over de eigen chaduw
heen te pringen.

Tom Nierop
Tom Nierop wa van novemer 2001 tot juni 2016
hoofdredacteur van Accountant en Accountant.nl.
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Komt tijd, komt raad?
Het tond in het vereterplan voor het accountanteroep uit 2014,
al één van de 53 maatregelen. TNO onderzocht het al eerder,
advieerde poitief, maar de tijd leek er nog niet rijp voor. Gaat een
onderzoekraad voor financiële veiligheid er nu wel komen? 
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NA: trategie woningcorporatie
in de teiger
De veranderde omgeving van corporatie vraagt om
een omlag in hun denken en doen. Corporatie
moeten edrijfmatiger opereren, willen ze
overleven in de veranderende woningmarkt.
cenariodenken, profeionele vatgoedturing,
inzicht in katromen en amenwerking met
andere partijen worden teed elangrijker. Dat
telt de NA in een nieuwe pulieke management
letter ‘ociale huur, profeioneel etuur'. 
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NA ignaleringraad kiet
woningcorporatie al eerte
onderwerp Kenni Delen 2017
De NA ignaleringraad heeft de ector
woningcorporatie uitgekozen al eerte
onderwerp voor Kenni Delen 2017. De Pulieke
Managementletter (PML) woningcorporatie
verchijnt in het voorjaar van 2017. 
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Open rief NA aan zorgector: complexe
ector vereit regie
Veel intantie pelen een rol in de zorgector, maar er i
onduidelijkheid over de reikwijdte van elkaar rollen, poitie en
mandaat. Het maatchappelijk vertrouwen in de zorg en in het
eleid van de overheid lijkt te dalen. 
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PML: Klantelang vergt nieuw verdienmodel
anken
Klanten en conumentenorganiatie moeten meer worden
etrokken ij de goedkeuring van producten en productinformatie
van anken. 
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