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Leren van elkaar: voortvarende start
Als je een fout hebt gemaakt ben je van nature geneigd om eerst in kleine kring te analyseren wat er mis
ging en hoe je het probleem kunt oplossen. Ook binnen kantoren en bedrijven bestaat die neiging.
Maar dit gedrag is suboptimaal en staat het collectieve leren danig in de weg. Dat kan anders en beter!
'Verbeter het lerend vermogen van het beroep en de beroepsorganisatie' is één van de zeven NBA-projecten voor
2013/2014. Ambitie is om binnen dit project te komen tot een meer systematische evaluatie van bevindingen uit
incidenten, toetsingen en toezicht. Daarbij wordt ook gekeken naar ervaringen binnen andere maatschappelijke
sectoren zoals de luchtvaart en de medische sector.
Een eerste bijeenkomst met vertegenwoordigers vanuit die beide sectoren was veelbelovend. We kunnen veel leren van
elkaar.
Maar ondertussen is binnen dit project ook een nieuw initiatief gepresenteerd, onder regie van het bestuur van de
Ledengroep Openbaar Accountants (LOA) in overleg met vertegenwoordigers van de openbare accountantskantoren.
Aanleiding vormen de rapportages van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de kwaliteit van de
accountantscontrole door oob-kantoren (kantoren die organisaties van openbaar belang controleren), waarin stevige
kritiek is te lezen op die kwaliteit. Eerder zijn tijdens de eigen toetsingen vanuit de NBA tekortkomingen geconstateerd
op kantoorniveau.
Een volgende rapportage vanuit de AFM, die betrekking heeft op de niet-oob-kantoren met vergunning voor het
verrichten van wettelijke controles, staat er deze zomer aan te komen. Naar het zich laat aanzien zal ook daarin de
nodige kritiek zijn te lezen op het stelsel van kwaliteitsbeheersing en het juist en volledig voldoen aan de normen voor
de controle.
In de recente rapportage over de negen middelgrote oob-vergunninghouders heeft de AFM een oproep gedaan om
binnen het beroep een discussie te starten hoe de kwaliteit van de accountantscontroles kan worden verhoogd.
Daarmee is inmiddels een voortvarende start gemaakt. Meer dan ooit tevoren hebben de kantoren zelf aangegeven
actief te willen leren van elkaar en succesvolle maatregelen ter verbetering van de kwaliteit te willen delen. De start is
recent gemaakt met een intensief en open overleg tussen de compliance o

cers van de diverse

accountantsorganisaties, groot en middelgroot.
De bevindingen en aanbevelingen die daaruit zijn gekomen zullen verder worden gedeeld met andere kantoren. Zo
moet een dynamische leercyclus ontstaan, die al op korte termijn zichtbaar leidt tot concrete kwaliteitsverbeteringen.
De NBA is facilitator en zal een actieve rol spelen en maatregelen presenteren die de kwaliteit van de
beroepsuitoefening verder verbeteren. De communicatie door de accountant, naar opdrachtgever en maatschappelijk
verkeer, is daarbij een speci ek aandachtpunt. De LOA heeft hierover inmiddels voorstellen gedaan, die in de komende
bestuursvergadering zullen worden besproken.
Op korte termijn zult u er via onze kanalen meer over vernemen. Ik ben enthousiast over dit initiatief, waarbij de
kantoren de ramen open zetten en bijdragen aan een beroepsbrede collectieve leerervaring.
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Komt tijd, komt raad?

Het stond in het verbeterplan voor het accountantsberoep uit 2014, als één van de 53 maatregelen. TNO onderzocht het
al eerder, adviseerde positief, maar de tijd... 
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Een leven lang leren
Een goede accountant kan niet zonder lerend vermogen. Maar leren gaat niet
zonder het maken van fouten. En laten we daar nu net niet zo van houden. 
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Kennis is macht, kennis delen is machtig
Om van elkaar te kunnen leren moet je kennis delen. Een platform van accountants en toezichthouders gaat regelmatig
met elkaar in gesprek, om samen het beroep beter... 
NIEUWS

16 maart 2018

Platform Leren van toezicht: factsheet over IT in audit
Het NBA-platform Leren van toezicht presenteert een compacte factsheet
met aanbevelingen over de rol van IT in de audit. 
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'Rode vlaggen': bundel over 'frauderisico's ontdekken
en melden'
Accountant.nl publiceert een nieuwe uitgave over 'Rode vlaggen:
frauderisico's ontdekken en melden'. 

