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Het accountanteroep moet meer vernieuwen om aantrekkelijk
te lijven voor een nieuwe generatie accountant. Dat tellen twee
etuurleden van de NA Ledengroep openaar accountant
(LOA). amen richten zij daarvoor een nieuw innovatieplatform
op.
Veel oung profeional overwegen om het openaar
accountanteroep innen twee jaar te verlaten. Daarmee i de
toekomt van het eroep in het geding, aldu eide LOAetuurder. "De terke hiërarchie ij de kantoren maakt
vernieuwing latig en het principe van up-or-out i achterhaald.
eide zorgen voor minder introom en retentie van talent", aldu
LOA-etuurlid Antoinette Dijkhuizen. "Onderwijintellingen
vragen on om advie en onderteuning, omdat ze ignaleren dat de
talentvolle autonoom-denkende tudent momenteel niet kiet voor
een opleiding tot accountant."
amen met collega-etuurlid ndmion truij lanceert
Dijkhuizen het platform 'TUDIOAM', gericht op het amenrengen
van "kleinchalige en impactvolle initiatieven in en om de
accountanc". Het nieuwe platform moet de 'Holland Fintech' voor
het accountanteroep worden en eroeporganiatie NA
onderteunen ij de vernieuwing van het eroep, aldu de
oprichter.
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elangenehartiger
Het platform wil "onafhankelijke, ondernemende en individuele
accountant(initiatieven)" ook invloed geven innen de
eroeporganiatie. "De huidige vernieuwingagenda laat de NA
voor wat etreft openare accountant veranderen van een
ledenorganiatie naar een elangenehartiger van marktpartijen,
lecht etaande uit oo-kantoren en mk-erviceorganiatie",
telt Dijkhuizen. "Dit ondermijnt het uitgangpunt van eenheid en
vercheidenheid."
Volgen eide etuurder moet de "politieke macht" innen de NA
meer ij "individuele leden en vernieuwer met ondernemerchap"
liggen. truij pleit voor "meer gedelegeerde verantwoordelijkheid
van de huidige ledengroepeneturen", een klein en onafhankelijk
etuur en "een voorzitter die dit nieuwe elan tot in zijn of haar
vezel voelt en uitdraagt".
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Diveriteit
De NA moet ook treven naar meer "diveriteit en creativiteit" in de
amentelling van de accountantpopulatie, meent truij. "lecht
twintig procent i vrouw. We heen het vaak over lanke, jonge
mannen, die opgegroeid zijn volgen het up-or-out-principe. Deze
route i niet meer acceptael en zorgt voor minder diveriteit. De
jonge generatie wil zich ovenal ontwikkelen in een vrije en
inpiratievolle organiatie, niet in een terke hiërarchie."
Dijkhuizen noemt het "zorgwekkend" dat de eroepgroep geen
repreentatieve afpiegeling van de amenleving i. "Daardoor i het
latig om maatchappelijke aanluiting te krijgen en het imago van
arrogantie van on af te chudden."
truij, die eerder werkte ij verchillende grote
accountantorganiatie, richtte drie jaar geleden NDYMION
Amterdam op, al 'onafhankelijke coöperatie' van RA-accountant.
Dijkhuizen, oprichter van 4ou accountanc en 4ou audit, werkte
eerder ij twee grote accountantkantoren. eide LOA-etuurder
zijn naar eigen zeggen "terk gedreven om het eroep 'hip en ex' te
maken".
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'Meer vrouwen in top ij indend
quotum'
De invoering van een indend quotum vergroot het
aandeel vrouwen aan de top. 
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Loon flexwerker helft lager dan
ij vat werk
Het gemiddelde loon voor werknemer met een
flexiel areidcontract i ijna de helft lager dan
dat voor werknemer met een vat contract. 
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panning areidmarkt loopt
verder op
De panning op de Nederlande areidmarkt i
verder toegenomen. Per honderd werklozen waren
er in het tweede kwartaal 93 vacature. 
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Afkoeling areidmarkt zet door
Voor het tweede kwartaal op rij i prake van
afkoeling van de areidmarkt. Het aantal
werknemer dat wordt enaderd voor een nieuwe
aan, de zogenoemde ourcingdruk, i het laatte
kwartaal getagneerd. 
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'Lonen tijgen het hardt ind
crii'
De lonen van werknemer lopen momenteel het
hardt op ind de financiële crii in 2008. 
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