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NBA publiceert nieuwe versie cultuurmeter
De NBA heeft een updateversie van de Cultuurmeter gepubliceerd. In de 2017-versie wordt nu ook
gevraagd naar genomen kwaliteitsmaatregelen en kantoorkarakteristieken.
De Cultuurmeter 2017 is een update van de eerste cultuurmeter uit 2015. Aanleiding voor de update zijn de ervaringen
van negentig accountantsorganisaties met de eerste NBA-Cultuurmeter, de SRA-Cultuurscan én de resultaten van de in
juni jl. gepubliceerde nulmeting. Ook de recente monitoringrapportages zijn betrokken bij de doorontwikkeling van de
cultuurmeter. Een tweede versie van de SRA-Cultuurscan komt binnenkort beschikbaar.
Doel van de cultuurmeter is het ontwikkelen van een op kwaliteit gerichte cultuur binnen accountantsorganisaties. Het
instrument meet de mindset en drivers bij accountantsorganisaties. Het is vooral een hulpmiddel om een
kwaliteitsgerichte cultuur binnen accountantsorganisaties te bespreken en te ontwikkelen, conform de maatregelen uit
het rapport 'In het publiek belang'.

Twee delen
De Cultuurmeter 2017 bestaat nu uit twee delen. Naast de bekende cultuurmeter, die onder partners en medewerkers
wordt verspreid, is een extra vragenlijst toegevoegd. Deze richt zich op de door het kantoor genomen
kwaliteitsmaatregelen, -indicatoren en kantoorkarakteristieken. Met dit tweede deel, dat alleen door de kantoorleiding
wordt ingevuld, wordt een duidelijker relatie gelegd tussen kwaliteit, getro en kwaliteitsmaatregelen en het e ect
hiervan op organisatiecultuur en het gedrag. Ook geeft de Cultuurmeter 2017 meer oplossingsrichtingen aan voor het
tre en van kwaliteitsmaatregelen.
Veertig vragen uit de oude cultuurmeter komen terug in de nieuwe. Dat maakt het voor organisaties mogelijk de nieuwe
resultaten te vergelijken met die van de nulmeting. Ook blijft het mogelijk om eigen kantoorspeci eke vragen toe te
voegen aan de vragenlijst.

Anoniem
Door een aantal demogra sche vragen aan het begin krijgen respondenten voortaan alleen die vragen voorgelegd die
op hen van toepassing zijn. De anonimiteit van zowel respondenten als kantoren blijft net als voorheen gewaarborgd,
aldus de NBA.
Ook de nieuwe editie van de Cultuurmeter wordt gehost bij Stichting CentERdata, een onderzoeksinstituut gelieerd aan
de Universiteit van Tilburg. Prijs voor deelname aan de Cultuurmeter blijft duizend tot vijftienhonderd euro,
afhankelijk van het aantal deelnemers.
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'We moeten de rol van brede gesprekspartner weer
oppakken'
In de controlepraktijk gaat veel aandacht uit naar compliance, het volgen van
beroepsregels, toezicht en goed je werk doen. Maar de accountant heeft ook
een verhaal... 
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Audit quality en innovatie
Arnout van
Kempen

Innovatie van de wettelijke controle is onmogelijk bij de bestaande
regulering, meent Arnout van Kempen. 
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Enquête NBA over inzet forensische expertise bij de
jaarrekeningcontrole
De Werkgroep Fraude van de NBA is een onderzoek gestart naar de inzet van
forensische expertise binnen accountantsorganisaties. Een enquête hierover
is uitgestuurd... 
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Kwartiermakers organiseren rondetafelsessies voor
managers accountantskantoren
De twee Kwartiermakers toekomst accountancysector, Marlies de Vries en
Chris Fonteijn, organiseren twee rondetafelsessies voor (senior) managers
van accountantsorganisaties. 

NIEUWS

05 april 2021

Busy Season Talks dragen bij aan openheid
accountantsberoep
De reeks ‘Busy Season Talks’ over het accountantsberoep, elke dinsdagavond
op gespreksplatform Clubhouse, kent inmiddels een vaste schare aanhangers.
Editie #7 ging... 

