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Jonge accountant werken en tuderen in het drukke eizoen
gemiddeld zetig uur per week. De hoge werkdruk die zij ervaren
kan edreigend zijn voor hun profeioneel-kritiche intelling en
daarmee de kwaliteit van hun werk.
Dat tellen Nenrode uine Univeriteit en NA Young Prof in
een gezamenlijk onderzoekrapport. Al oorzaken van de hoge
werkdruk noemt het onderzoek capaciteittekort, onrealitiche
planningen, hoge klantverwachtingen, een up-or-out cultuur en
toegenomen eien aan controlekwaliteit en toezicht.
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Ontwikkeling
Young profeional eteden door de hoge werkdruk tructureel te
weinig tijd aan opleidingen, aldu het onderzoek. De aandacht voor
coaching on the jo i op het niveau van enior trainee zorgwekkend
en op andere functieniveau maar net neutraal. Volgen onderzoeker
Marlie de Vrie (Nenrode) krijgt de profeionele ontwikkeling te
weinig prioriteit innen de ector en ij oung profeional in het
ijzonder, terwijl die van groot elang i voor de toekomt van het
eroep. "Profeioneel-kritich zijn wordt ook van oung
profeional verwacht, maar de mogelijkheden om dit te faciliteren
innen accountantorganiatie worden volgen mij nu niet
optimaal enut."
a Herrijger (etuurlid NA Young Prof) telt dat opleider en
kantoren een gezamenlijke taak heen om de alan tuen werk en
tudie te ewaken. "Daarij moeten zij zichzelf de vraag tellen hoe
norm tudie-uren gewaarorgd kunnen worden tijden en uiten het
drukke eizoen."
Volgen De Vrie i het aan de ector om met de
onderzoekreultaten aan de lag te gaan. "Hoge werkdruk i tot nu
toe een onderelicht thema in de ector, maar zorgt wel voor een
verminderde profeioneel kritiche intelling, minder cherpte, een
afvink-mentaliteit en een 'grote tappen gauw thui' werkwijze in het
controleproce. Dit komt de kwaliteit van het werk uiteraard niet ten
goede."
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Daarnaat ervaren de deelnemer vooral druk door de cominatie van
werk, tudie en privé. Gemiddeld werken jonge accountant in het
u eaon 53 uur per week en eteden daarnaat zeven uur aan
tudie. Het drukke controleeizoen duurt gemiddeld negentien
weken. De work-life-alance wordt ook het meet genoemd al
mogelijke reden om het eroep innen enkele jaren te verlaten.
Verder wordt de 'formele kant' van de eroepuitoefening
(kwaliteiteien rondom doiervorming) minder gewaardeerd.
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tructurele maatregelen
De Vrie en Herrijger willen de ector aanmoedigen om de kern van
de hoge werkdruk aan te pakken en niet alleen aan
"mptoometrijding" te doen. "Dat wil zeggen dat men niet alleen
gezondheidweken introduceert en portfaciliteiten aaniedt, maar
dat er tructurele maatregelen nodig zijn." Het aanpakken van de
oorzaken moet het accountanteroep in taat tellen om oung
profeional nu en in de toekomt eter aan zich te inden en de
kwaliteit van de accountantcontrole eter te orgen, aldu de
onderzoeker.
Recent telden medewerker van accountantkantoren in
geprekken met Accountant.nl dat innen de kantoren
tegenwoordig meer aandacht wordt gegeven aan de alan tuen
werk en privé. In ieder geval i de werkdruk eter epreekaar dan
in het verleden. PwC-parter en directielid voor de
accountantpraktijk Agne Koop gaf in een reactie op eerdere
erichtgeving over het verloop innen de accountanc aan dat het
nog altijd een eroep met eizoenpatronen i. "Maar we zien dit jaar
een trend van dalende overuren en productiviteit. Daar turen we
ook nadrukkelijk op."

'elangrijk ignaal'
De NA noemt het rapport in een reactie "een elangrijk ignaal dat
de work-life alance van jonge accountant meer aandacht ehoeft".
"Al we onze maatchappelijke rol willen waarorgen i een
aantrekkelijk accountanteroep met voldoende aanwa
ononteerlijk", aldu NA-directeur err Wamme.
Veel van de punten die in het rapport naar voren komen taan
volgen de NA enoemd in de Veranderagenda Audit. Het
onderzoek verwijt daar ook naar, evenal naar de in novemer 2017
gepreenteerde oorzakenanale controlekwaliteit. "Uit die anale
komen ook zaken naar voren die de werkdruk en motivatie
eïnvloeden, zoal de omvang van portefeuille,
partneretrokkenheid en procemanagement. Dat heeft de aandacht
van de tuurgroep Puliek elang. Daarmee lo je de chaarte
overigen niet op. Dat vraagt om een ander oort maatregelen",
meent Wamme. Het etuur van de NA en de tuurgroep Puliek
elang heen de onderzoeker uitgenodigd om hun evindingen
toe te lichten.
Vanuit de NA werden 8.772 oung profeional uitgenodigd om
deel te nemen aan het onderzoek. Daarvan vulden 517 (6 procent) de
vragenlijt geheel in. 77 procent van de repondenten i werkzaam in
de openare praktijk, waarvan 39 procent ij een ig four-kantoor. 23
procent werkt al intern of overheidaccountant of al accountant in
uine.
Rapport Nenrode en NA Young Prof 'Opvattingen over het
accountanteroep'
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NA houdt vat aan
kwaliteiteien ij organiatie
zonder accountant
De NA houdt onverminderd vat aan de
kwaliteiteien die accountant mogen tellen aan
de adminitratieve organiatie van hun
opdrachtgever. De eroeporganiatie reageert
daarmee op ignalen van edrijven en intellingen
die moeite heen met het vinden van een
accountant. 
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Werkgever willen hervorming areidmarkt
Werkgever dringen aan op een "fundamentele verouwing" van de
areidmarkt. Directeur Harr van de Kraat van
werkgeververeniging AWVN pleit onder meer voor een verplichte
areidongechiktheidverzekering voor alle werkenden en de
invoering van een zogeheten competentiepapoort en een
WerknaarWerkwet. 
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ig four in top ze
aantrekkelijkte werkgever
wereldwijd
De ig four-kantoren ezetten net al in 2015 weer
de plaaten drie tot en met ze van de wereldwijde
ranglijt van vijftig populairte werkgever onder
uine-tudenten, opgeteld door Univerum.
Alleen internetgigant Google en zakenank
Goldman ach moeten zij voor laten gaan. 
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Millennial: hoe houd je ze wél
innen?
De millennial taan vooral ekend om hun gerek
aan loaliteit en een minimale panningoog van
twaalf hele econden. Maar ook denken ze alle
eter te weten en menen ze allemaal de nieuwte
partner van hun kantoor te kunnen worden. Dat
alle met vier dagen werken, want er moet ook tijd
over zijn voor zelfontplooiing. 

 x2
Marjan Heemkerk-eeveren

NIUW

03 eptemer 2018

'Leidinggevende onderchat
negatieve gevolgen overwerken'

De impact van overwerk op werknemer lijkt
groter dan de meete werkgever denken. en
groot deel van de medewerker gaat door
overwerken ongezonder leven. Zo gaan zij minder
porten, ongezonder eten en lechter lapen.
Daarnaat heeft overwerken een negatieve impact
op het ociale leven. 
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