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en aantal weken geleden vercheen het oek Loonfatoen met
daarin mijn echeiden ijdrage - één hoofdtuk - met de titel
"Wat verdient de accountant?".
Ik chreef het met hulp van jullie antwoorden op mijn vraag: Wat i
een goed loon?
Michien heeft u de column van Marc Chavanne in NRC ook
gelezen waarin hij het oek eprak.
Ik he daarin geproeerd om het deat rond de verdienten van de
accountant zo goed mogelijk amen te vatten voor een lekenpuliek:
over hoe een en ander zo gekomen i, hoe de vlag er ij hangt, hoe
het deat zich om voortleept en over hoe jullie om wel een
handwerkclu lijken zo vaak al het over weeffouten gaat en teken
laten vallen (nee hoor, die grap he ik niet gemaakt, maar het
cheelde niet veel).
Maar ook he ik echreven welke witte raven er onder de
accountanckantoren zijn, hoe de jonge generatie teed meer taak
heeft van het piramidemodel van kantoren en van zich laat preken,
en hoe heel wat duurzamere accountant pleiten voor liefde voor het
vak al vertrekpunt in plaat van geld.
Ik eindig mijn verhaal du hoopvol, dat u het weet.
Deze week la ik daarij het rapport van GITP over hoe de maatchap
al model voorlopig nog alive and kicking i. n laat nou net in het
oek Loonfatoen een prachtig vooreeld taan van een fri en nieuw
maatchapmodel innen de advocatuur, dat volgen mij ook heel wel
ruikaar i innen de accountanc.
Het gaat om het advocatenkantoor ruggink & Van der Velde, dat
zeer recent nog een prij ontving voor hun nieuwe verdienmodel.
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Ik citeer hierij - met toetemming - uit het oek Loonfatoen,
waarin joerd Van der Velde, een van de oprichter, uitlegt hoe zij
werken aan de hand van de ideeën van Richard emler. Volgen deze
emcotijl epalen de medewerker de alarien en kiezen zij de
edrijfleiding. All for good reaon, want:

'We vonden het altijd al onzin dat je goodwill moet etalen al je wilt
toetreden al aandeelhouder. (...) Geld verdienen i niet erg, maar het
klaieke piramidemodel i niet houdaar. Het zou kunnen werken al er
prake i van een reële doortroom of al iedereen kan meedelen. Dat i
echt in de geet van emler: zelf hoef je er niet minder van te worden al je
anderen laat meedelen. Integendeel, de ai van zijn model i dat je er
allemaal eter van kunt worden.'
'We hakken elke keer de top van de piramide af, maar men lijft veronden
aan het kantoor. Na dertien jaar houdt mijn aandeelhouderchap op. Dat
heen we gezamenlijk zo afgeproken. Dan word ik "off counel". Dat
etekent dat je een epaald percentage van je eigen omzet mag houden.
en ander gedeelte van je omzet gaat naar het kantoor, omdat je nog
teed wordt gefaciliteerd. Je het een kamer en een ecretaree en je
kunt ad hoc geruikmaken van medewerker. Je maakt nog teed deel uit
van het kantoor en je maakt geruik van de naam.'
De kan dat een terugtredend aandeelhouder er qua alari op
achteruitgaat acht hij zeer aannemelijk, maar daar i iedereen op
voorereid. Daarnaat i het de enige manier om het uinemodel in
tand te houden. Het tijdelijke aandeelhouderchap zorgt er ook voor dat
jonge, getalenteerde medewerker aan het kantoor veronden lijven,
omdat zij weten dat ze een reële kan maken om ooit zelf aandeelhouder te
worden.
Hij vertelt nog veel meer, maar dat kan ik natuurlijk niet allemaal
herhalen daarvoor leze men het oek (wc-eend).
Maar al ik Van der Velde mag geloven ij de preentatie van het
oek, varen zowel hijzelf al zijn kantoor, ook financieel, heel wel ij
dit teem.
Gewoon - na dertien jaar - de chaar erin. noeien doet loeien.

Loonfatoen, eerlijk verdienen of graaicultuur? Redactie Margo
Trappenurg, Wout cholten, Thij Janen, oom Filoofie, 2014
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Het aantal ondernemingen –
en du klanten – lijft groeien.
Maar jij zit aan je tak. Hoe
zorg je ervoor dat je geen 'nee'
meer hoeft te verkopen én
efficiënt lijft werken?
Digitaliering in het
accountanclandchap iedt
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vernellen door ze te
digitalieren? Wij zetten wat
punten voor je op een rij.
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inwinnen.

Download het
whitepaper



Opleidingen
Regioeie
elatingplan
2020
28 novemer
2019, Divere
locatie
€ 295.00 | P 4
NA Opleidingen



Data cience:
een introductie
2 decemer 2019,
adhoevedorp
€ 495.00 | P 6
NA Opleidingen



indejaartip
9 decemer 2019,
Van der Valk
Hotel Apeldoorn
€ 300.00 | P 5
R College



xcel voor
Financial | 3
daag
10 decemer 2019,
Potilion Hotel
unnik
€ 2195.00 | P 24
Alex van
Groningen



Margreeth Kloppenurg
Margreeth Kloppenurg i advieur voor profeional in
onder andere de accountanc.
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eloningcommiie moet
oppliting PwC UK helpen
voorkomen
PwC UK overweegt een externe commiie in te
tellen, die toezicht moet houden op de eloning
van controlerend accountant. Doel i om
mogelijke elangenconflicten tuen audit- en
adviepraktijk te eperken en zo gedwongen
oppliting te voorkomen. 
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VVD: nieuw drukmiddel nodig om
loonverhogingen af te dwingen
Klaa Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD, zoekt
naar een manier om edrijven financieel te
timuleren lonen verder te verhogen. 
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'Loonkloof ij mk-edrijven
minder extreem'
De loonkloof tuen de directeur en de gemiddelde
werknemer in het Nederlande midden- en
kleinedrijf i minder extreem dan ij grote
eurgenoteerde edrijven. 
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Onderzoek 'Accountanc Werk
2019'
De redactie van Accountant houdt ook deze zomer
haar jaarlijke onderzoek naar amitie,
areidvoorwaarden en werktevredenheid van
accountant. 
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De eloning van partner van accountantorganiatie leidt
geregeld tot dicuie. Moet de ector een andere weg inlaan?
Minder nadruk op financiële prikkel kan de intrinieke motivatie
ten goede komen, zo leren gangare motivatietheorieën. 
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