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"Jullie klanten zijn eter georganieerd dan jullie zelf." Ik zei het
wat gekcherend tegen een etuurder van een
accountantorganiatie. Niet omdat het voor honderd procent
waar zal zijn, maar de opmerking wa wel degelijk erieu
edoeld. Ik denk echt dat accountant, al het gaat om interne
organiatie, van hun klanten kunnen leren.
Veel accountantkantoren heen er mee te maken: tre. Het i
piekeizoen en de druk op de accountant en medewerker i enorm
hoog. Het gemopper ij iedereen i dan ook niet van de lucht. Hoe
kan het nou dat niemand lijkt te doen wat die zou moeten doen, dat
controle niet worden afgerond, dat andere dingen worden gedaan
dan gepland, dat de verkeerde dingen worden gedaan, dingen
worden gedaan die niet nodig zijn, dat we teken laten vallen en niet
cherp genoeg zijn, dat er geen knopen gehakt worden, geen
prioriteiten geteld, dat moeilijk wordt gedaan over overwerken? Ga
zo maar door. n dan al nel de concluie: het i net weer zo erg of
nog erger dan vorig jaar. Alof het een natuurverchijnel i dat je
overkomt. n dat i natuurlijk onzin. etuurder zijn aan zet: die
moeten de verantwoordelijkheid nemen om verandering te rengen.
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Want voor mij kan er maar één concluie zijn: al menen in je
organiatie collectief niet doen wat je van ze verwacht, he je je
organiatie niet op orde. Punt. Dan maak je het lijkaar iedereen
van hoog tot laag onmogelijk om te preteren, hoe graag ze ook
zouden willen. Want daar ligt het niet aan, i mijn oervatie:
iedereen die het vak intapt, wil het vak leren, wil zichzelf
ontwikkelen, voelt zich verantwoordelijk voor zijn team, zijn
klanten, zijn kantoor en doet zijn et om het goed te doen. Maar dat
i niet genoeg om het daadwerkelijk goed te laten lopen. Dat lijkt.
r i meer voor nodig en daarom dat leren van klanten. Accountant
willen ondernemer altijd van advie voorzien, maar anderom zou
ook nuttig kunnen zijn. Wat zou een accountantkantoor kunnen
leren van andere projectorganiatie, zoal een ouwedrijf? eide
zetten profeional in om opdrachten uit te voeren die variëren in
complexiteit, een epaalde doorlooptijd en einddatum heen en
aan kwaliteiteien moeten voldoen. en ouwedrijf i echter heel
ander georganieerd dan het traditionele accountantkantoor.
Dat traditionele accountantkantoor hanteert wat ik noem 'het
chaap met de vijf poten-model'. Alle functie zijn in dezelfde lijn
georganieerd en zijn de verantwoordelijkheid van de partner. en
partner die vervolgen epaalde werkzaamheden weer delegeert aan
manager of controleleider, zoal de planning, het maken van
offerte, het voorereiden van de facturering, het maken van het
controleplan en de uitvoering van de controle etc. r i innen deze
organiatie lecht één perpectief: net zo’n chaap met vijf poten
worden al de huidige partner.
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ouwedrijven zijn compleet ander georganieerd dan een
accountantkantoor. Ze zijn functioneel ingericht, met duidelijk
ondercheid tuen directie, verkoop, projectleiding, calculatie,
planning, werkvoorereiding, uitvoering. Zou een
accountantkantoor aat kunnen heen ij meer cheiding in
functie? ij een apart edrijfureau, met een profeionele
planning en projecteheering, met een controlevoorereiding? ij
het lolaten van het traditionele organiatiemodel? Ik denk van wel,
omdat al die functie dan profeioneler zullen worden uitgevoerd en
de organiatie eheeraarder, maar ook toekomtetendiger
wordt.
Dat hoef je niet met me een te zijn, maar volgen mij i wel
elangrijk om al etuurder van accountantkantoren en innen
de ector na te denken over de wijze waarop je al kantoor en eroep
ent georganieerd. n of het niet ander en eter kan.
Waarom zou je je niet laten inpireren door die ondernemer die je al
kent, waar je ewondering voor het omdat ze het zo goed voor
elkaar heen? Ga met ze in geprek. Vraag ze hoe zij de zaken waar
jij mee wortelt aanpakken. Wat kun jij van hen leren? Dat vraagt een
heel ander perpectief op je klant: je komt niet rengen, maar iet
halen. Dat zal voor eide kanten even wennen zijn, maar leuk en
nuttig wordt het vat!

In deze erie vertelt Marianne van der Zijde, ex-toezichthouder ij de AFM,
hoe zij naar de accountanc kijkt, met al doel te helpen
jaarrekeningcontrole leuker en eter te maken.
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Marianne van der Zijde
Marianne van der Zijde advieert accountantorganiatie
en i voormalig hoofd toezicht kwaliteit
accountantcontrole en verlaggeving van de AFM.
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Afleidingmanoeuvre
Het zijn turulente tijden voor het
accountanteroep, want de toekomt i onzeker.
Het vertrouwen in het eroep i nog niet herteld
en de roep om maatregelen i groot. 
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Onenutte
veretermogelijkheden
Met interee he ik de reactie gelezen die de
Commiie Toekomt Accountancector heeft
ontvangen op haar openare conultatie. 
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Uniforme materialiteit!
Nog een keer materialiteit? Ik he er al vaker over
gechreven. Dit keer i de aanleiding een artikel
van va ijkelenoom op de weite van het MA.
Zij heeft onderzoek gedaan naar materialiteit in de
uitgereide controleverklaring ij
eurvennootchappen. Dat geeft intereante
nieuwe inzichten. 
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NA: kapitein of peelal?
"Veel meer dan ellen lazen voor de ühne telt
het tot op de dag van vandaag allemaal niet voor."
Dat zeggen Marco Moling en Guu Ham in een
artikel op Accountanc Vanmorgen. 
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Kwaliteitontkenner
Met toenemende verazing he ik de opinie 'ete
Wopke' en de achterliggende rief aan miniter
Hoektra van Antoinette Dijkhuizen gelezen. Zij
telt dat een weeffout in de accountanc een
gezond toekomtperpectief in de weg taat. 
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