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Hoe kunnen accountants het vertrouwen weer terugwinnen? Door posters
op te hangen met een eerlijk excuus. Het is een van de vier adviezen van
de Raad van Kinderen van EY om het vertrouwen in accountants te
herstellen.

Werkgevers openen meldpunt
stikstofproblemen

Onlangs meldde EY dat zij in gesprek is gegaan met een groep leerlingen uit de
groepen zeven en acht van de basisschool. Onderwerp van het gesprek was het
herstel van vertrouwen in accountants. Hoewel EY liet weten verrast te zijn over
de “constructieve inzichten” en frisse blik van de kinderen, die “bouwstenen”
aanreikten voor de toekomst, bleef onduidelijk welke die inzichten dan wel
waren.
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Desgevraagd geeft de organisatie daarop nu een toelichting. Durf sorry te zeggen,
zo luidde een van de adviezen van de kinderen. Medewerkers binnen bedrijven
zijn ook gewoon mensen die fouten maken. Maak posters met ‘Eerlijk excuus’.
Hierdoor verdien je respect. Verder vinden de kinderen het belangrijk dat EY
klanten en relaties beter leert kennen. “Zodoende kunnen ze meer van je hebben
en kun je gemakkelijker sorry zeggen.”
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Een ander advies was om een beroependag te organiseren die kinderen inspireert
om accountant te worden. De kinderen vinden het ook belangrijk om daar
jaarrekeningen te laten zien. Tenslotte raden zij EY aan om meer positief nieuws
te verspreiden over accountants. Met name stellen zij EY voor om een uitzending
te maken voor de jeugd, bijvoorbeeld voor het Jeugdjournaal. “Begin
bewustwording bij de jeugd, die onthoudt dat voor later.”
De adviezen komen van de door EY in november ingestelde Raad van Kinderen.
Meerdere bedrijven hebben op initiatief van onder andere Unicef Nederland zo’n
orgaan ingesteld. EY’s Raad van Kinderen is voor het eerst in gesprek gegaan
met medewerkers, bestuurders en commissarissen van EY.
In aanloop naar de sessie heeft EY de kinderen in een animatiefilm op hun niveau
uitgelegd wat accountancy is en welke vraagstukken daar spelen. “Vervolgens zijn
zij zichzelf verder gaan oriënteren op de vraag die wij gesteld hebben”, licht
woordvoerster Liesbeth Aarssen van EY toe. “Ze hebben door interviews,
bedrijfsbezoeken en social media meer informatie ingewonnen en hun standpunten
bepaald. Natuurlijk lossen we hiermee de issues in de accountancy niet op, daar
was de sessie ook niet voor bedoeld. Wat we willen is in gesprek gaan met de
jonge generatie. Hun reacties zijn heel open, heel puur en daardoor ook heel
eerlijk. Daardoor houden ze ons een spiegel voor.”
Betekent dit dat EY een sorry zal uitspreken? “Dit was geen adviesaanvraag,
maar een dialoog en die inspireert ons. Hun ideeën zijn oprecht en creatief. Het is
nu aan ons om te kijken wat wij daarmee gaan doen.”
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'Accountants mogen trotser zijn en
meer naar buiten treden'
Het accountantsberoep mag best iets meer trots uitstralen,
want er gaat heel veel goed. Dat stelde strafrechtadvocate
Natacha Harlequin tijdens een relatie-event van de NBA in
het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. "Treed meer naar
buiten en laat zien waar jullie voor staan." 
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VEB wil AFM-toezicht op auditcommissies
Leden van auditcommissies moeten onder wettelijk toezicht komen van de
Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarvoor pleit VEB-directeur Paul
Koster in het Financieele Dagblad. 
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De toekomst is belangrijker dan het
verleden
Een oproep aan de Commissie Toekomst
Accountancysector (CTA): in een snel veranderende
omgeving moet het accent liggen op een andere inhoud van
de accountantstaak en op gerichter AFM-toezicht. 

 x 6  52  9
Paul Koster

OPINIE

19 augustus 2019

Food for thought
Mijn vakantie zit erop. Drie weken in Slovenië en Kroatië
met nog een vleugje Italië erbij. Prachtige natuur, vriendelijke
mensen, mooi weer, leuke activiteiten (parapenten,
mountainbiken, zeilen, canyoning, grotbezoek,
wandeltochten en speedboot) en goed van eten en drinken.
Ik hoop dat het de lezers die al op vakantie zijn geweest ook
goed is vergaan en dat zij die nog mogen er ook van zullen
genieten. 
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'Als je zegt dat het beter moet, moet
je wel zeggen wát beter moet' (FD)
Ad van Gils, sinds een jaar topman van PwC, ziet 'een



discrepantie' tussen hoe accountants tegenwoordig hun werk
doen en hoe de buitenwacht daarover denkt. 'Als je zegt dat
het beter moet, moet je wel zeggen wát beter moet.' 
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