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en rede intellectuele viie op economie en amenleving zie je
accountant niet dagelijk verkondigen. Zeker niet puliekelijk.
Opleiding en eroep zijn daar ook niet voor opgericht. De te
verheugender al het wel een keer geeurt. In juni 2011 vercheen
het oekje 'Goed etuur in de egoïteneconomie' van
regiteraccountant Han Dijktra, werkzaam ij 'een groot
accountantkantoor'.
Verder i er weinig over hem ekend. Afgaande op enkele terloope
ijelcitaten i het waarchijnlijk een religieu man, maar dat peelt
in zijn oekje geen rol. Dijktra epleit daarin, al remedie voor een
economie 'die eheert wordt door egoïme en kortetermijndenken'
en waar 'aandeelhouder aandeelhandelaar leken', de introductie
van 'verantwoord eigenaarchap' al voorwaarde voor een meer olide
kapitalime.
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Dijktra i geen partner, hoogleraar of univeritair docent, maar hij
toont in zijn verhandeling meer viie en agage dan zijn prominente
collega' - een enkele uitzondering niet te na geproken. Zijn etoog
getuigt van elezenheid, gezond vertand en maatchappelijk eef,
zijn anale en toon zijn kritich maar nergen ongenuanceerd.
Dijktra prikt feilloo heen door geklet over marktwerking,
zelfregulering, ‘vertrouwen', onafhankelijkheid, gevetigde
elangen en opportunitich verzet tegen ‘meer regel'. n hij
onderouwt zijn verhaal met treffende citaten en
literatuurverwijzingen.
'De egoïteneconomie' gaat niet primair over accountant, maar het
eroep komt wel aan de orde. om op ehoudende wijze,
ijvooreeld waar hij het aan de commiarien acht, en niet primair
aan accountant zelf, om een gezonde verhouding tuen controle en
advie te ewaken. Maar er worden ook kritiche, om
fundamentele, noten gekraakt.
Zo ziet hij (ook) ij accountant het 'terugkerende patroon ij
zelfregulering' om pa ij dreiging van wetgeving zelf in eweging te
komen. eweging die ijna altijd too little, too late i. Verandering
wordt volgen hem mede emoeilijkt door de eenvormigheid in de
top. "Niet alleen peelt hierij de ijna natuurlijke ocialiatie, maar
ij veel partnerhip van profeional geldt dat er op topniveau niet
of nauwelijk echt 'ver loed' introomt dat andere meningen
meerengt."
Accountant moeten volgen hem kiezen voor ofwel werken voor het
algemeen elang, en dan zelftandig lijven, ofwel vooral zakelijk
relevant zijn en dan het riico lopen te worden genationalieerd. en
oploing kan volgen hem zijn het afchaffen van de wettelijke
controleplicht voor niet-eurgenoteerde ondernemingen.
Dijktra wijt ij zijn anale van het ontpoorde vrijemarktteem
niet op een paar 'chuldigen' maar enadrukt de collectieve
verantwoordelijkheid van conumenten, producenten,
aandeelhouder en overheid. Zonder de maakaarheid van temen
te overdrijven telt hij dat meer turing mogelijk i dan nu geeurt.
In feite pleit hij voor een oort Rijnland model.
Niet alle in Dijktra' etoog i even nieuw, maar het heeft een
opvallende reedte, diepgang en amenhang, die in deze korte
column geen recht kunnen worden gedaan. ij welk ig four kantoor
hij werkt, vertelt hij niet. Maar het i mooi dat men deze pulicatie
lijkaar niet in de weg heeft getaan.
Allemaal erg poitief du. nige kanttekening i de om wat
merkwaardige interpunctie. Maar over het geheel gezien i dat
lecht geneuzel over, eh..., punten en komma' du.

Deze ijdrage i ook al column geplaatt in het eptemernummer
van Accountant.
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