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Kwartiermakers zoeken deelnemers werkgroepen
De kwartiermakers Toekomst Accountancysector, Marlies de Vries en Chris Fonteijn, zijn op zoek naar
accountants en gebruikers van de jaarrekening die een bijdrage willen leveren aan twee projecten die
direct na de zomervakantie van start zullen gaan.
De projecten betre en het vaststellen en verankeren van Audit Quality Indicators (AQI's) en het opzetten van een
experiment met een intermediair. De kwartiermakers stellen in september een aantal werkgroepen in die zij zullen
vragen om voorstellen te doen met betrekking tot speci eke (deel)vraagstukken rondom deze twee projecten.
Voor de kwartiermakers is het van belang dat verschillende ketenpartners zitting nemen in de werkgroepen. Daarbij
valt onder andere te denken aan accountants, gebruikers van de jaarrekening en de toezichthouder.
"Door deelname aan één van de werkgroepen levert u een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het
accountantsberoep. Het opstellen van AQI's was de eerste en belangrijkste aanbeveling van de Commissie Toekomst
Accountancysector en is van groot belang om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de wettelijke-controlesector. Het
experiment met een intermediair is onder andere vanuit wetenschappelijk oogpunt uniek en zal zowel nationaal als
internationaal op de voet gevolgd worden", aldus De Vries en Fonteijn.
"Werkgroepleden nemen deel op persoonlijke titel en vrijwillige basis en worden geselecteerd op basis van
persoonlijke motivatie, kennis en/of kunde. Zij nemen dus niet deel om het standpunt te vertegenwoordigen van de
organisatie waar zij werkzaam zijn, maar om met de werkgroep de beste oplossing of uitkomst te bewerkstelliggen."
Senioriteit is geen vereiste en de kwartiermakers zijn ook nadrukkelijk op zoek naar jonge, enthousiaste deelnemers.
Ook nodigen zij accountants uit andere ledengroepen dan openbaar accountants uit om zich aan te melden.
De werkgroepen zullen tijdens kantooruren samenkomen en er wordt uitgegaan van een gemiddelde tijdsbesteding van
vier à acht uur per week. De periode waarin de werkgroep actief is kan per werkgroep variëren, maar het zwaartepunt
ligt in de komende zes maanden.
De kwartiermakers verzoeken belangstellenden een cv met korte toelichting (maximaal een halve A4-pagina) uiterlijk
21 augustus te sturen aan kwartiermakersaccountancy@min n.nl. Ook voor nadere informatie kunnen
belangstellenden terecht op dit mailadres. Aandragen van een naam van iemand anders is ook mogelijk. De
kwartiermakers zullen deze persoon dan benaderen.
Na de zomer zullen de kwartiermakers een oproep doen voor kandidaten voor werkgroepen die zich zullen gaan
bezighouden met de onderwerpen: cultuur, fraude en inzet forensische expertise, (dis)continuïteit en het stimuleren
van innovatie.
De instelling van de kwartiermakers vloeit voort uit de aanbevelingen van de eindrapporten van de Commissie
Toekomst Accountancysector (CTA) en de Monitoring Commissie Accountancy (MCA). De kwartiermakers zijn per 1
mei 2020 benoemd door minister Hoekstra voor een periode van drieënhalf jaar om een deel van de kabinetsreactie op
het eindrapport van de CTA ten uitvoer te brengen en daarnaast de uitvoering van verschillende aanbevelingen en
maatregelen aan te jagen, de samenhang en voortgang daarvan te bewaken en hierover aan de minister te rapporteren.

Deel dit artikel
   

GERELATEERD
MAGAZINE

22 juni 2022

Op zoek naar de wortel
Accountantsorganisaties willen leren van hun fouten. Dat kan onder andere met root cause analysis, een term die
steeds vaker opduikt in het discours rondom de accountantscontrole.... 
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'Splitsing EY levert partners miljoenen op'
Het scheiden van de accountants- en adviespraktijken van EY zou de partners
van die organisatie miljoenen kunnen opleveren. De consultancypraktijk zou
naar de beurs... 
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Pheijffer: 'Scheiding controle en advies is logische
ontwikkeling'
De plannen van de internationale EY-organisatie om controle en advies te
scheiden, passen in een al langer lopende discussie. Dat stelt hoogleraar
Marcel Pheij er... 
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Opsplitsing EY als businessmodel
Jan Bouwens

EY heeft aangekondigd advies te zullen scheiden van de controletaken. Jan
Bouwens vraagt zich af of het voeden en verkopen van adviesactiviteiten
onderdeel is van... 
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'EY werkt aan wereldwijde splitsing audit- en
adviesdiensten'
EY onderzoekt een mogelijke wereldwijde splitsing van de audit- en
adviesdiensten, om belangencon icten in de toekomst te voorkomen. Dat
melden meerdere bronnen... 

