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Innovatie in accountantsland

Eind mei stapte ik in de trein om bij Marco op de koffie te gaan. Of hij
eigenlijk bij mij, maar dan op een locatie in Den Haag. Het interview kun
je zien op YouTube. Iemand die mij goed kent en het filmpje had bekeken
zei: "Je bent wel heel voorzichtig en zo ken ik je niet echt." En hij had
gelijk. Ik vond het spannend om te doen en was daarom uiterst
geconcentreerd en dat zie en dat hoor je.
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Spannend omdat ik een jaar terug in een opinie had gezegd dat, in de woorden
van Novak, de mkb-accountant niet bestaat en dat was me niet in dank
afgenomen. Bovendien staat Novak bekend als een belangenbehartiger met een
uitgesproken mening. Daar moet je geen ruzie mee krijgen. Toen ik het verzoek
kreeg voor een interview heb ik dan ook wel drie keer nagedacht voor ik "ja" zei.
Risico's en kansen afgewogen en het uiteindelijk toch als kans gezien. Een kans
om mijn verhaal te doen. En die kans heb ik gekregen en dat vind ik echt te
prijzen. Naar jezelf kijken op beeld is echt vreselijk (maar dat heeft iedereen die
geen filmster is, denk ik), maar het verhaal zoals dat naar voren komt is wel het
verhaal dat ik wilde vertellen en ook mijn kritiek op Novak die zich naar mijn
mening wel positiever en meer oplossingsgericht in het debat mag mengen is er
niet uitgeknipt. Dat vind ik klasse.
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Voor wie geen zin en tijd heeft om te kijken hierbij de hoofdlijnen. En voor
mezelf: ook al denk ik dat het verhaal helder is, er kunnen altijd weer
misverstanden ontstaan of worden gecreëerd. Maar ook voor het debat: dat gaat
hier op de site toch makkelijker dan op YouTube.
In de praktijk noemen accountants die voor mkb-ondernemingen werkzaam zijn
zich mkb-accountant. Bijna alle openbare accountants in Nederland zijn daarmee
mkb-accountant. Maar daarmee doe je geen recht aan de verschillende rollen die
ze vervullen. In mijn definitie is de mkb-accountant een accountant die mkbondernemers ondersteunt. Mijn man is mkb-ondernemer. Hij wil graag een
accountant die registreert en rapporteert, informeert en adviseert. Volgens mij is
mijn man niet de enige mkb-ondernemer met deze behoeften. Door de
toenemende digitalisering zal de registratie en rapportering steeds minder tijd
kosten en toegevoegde waarde brengen. De echte waarde van de mkbaccountant ligt dan in zijn vermogen om van cijfers informatie te maken, de
ondernemer uit te leggen wat de cijfers betekenen en als brede eerstelijns
adviseur op te treden bij allerlei vraagstukken die bij mkb-ondernemers leven.
De mkb-accountant zoals ik die definieer onderscheid zich van de controlerend
accountant. De controlerend accountant controleert ten behoeve van de
gebruikers van financiële informatie. De mkb-accountant ondersteunt de
ondernemer. Een helder onderscheid. Een mkb-accountant zou in mijn ogen dan
ook geen controles "erbij" moeten doen. Geen controles: dus niet alleen geen
wettelijke controles, maar ook geen vrijwillige controles, subsidieverklaringen en
welke verklaring dan ook vanuit een gebruiker van financiële informatie wordt
gevraagd. En daarmee zeg ik niet dat de mkb-accountant niet zou mogen
controleren. Dat dat verboden zou moeten worden. Ik vind het alleen niet
verstandig en strategisch gezien ook niet handig.
Waarom ik dat vind? Omdat in mijn ogen ondersteunen echt een ander vak is dan
controleren. Als ondersteuner richt je je op het belang van de ondernemer. Als
controleur richt je je op het belang van de gebruiker van de informatie. Je hebt
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een andere pet en een andere bril nodig en moet misschien ook wel iemand
anders zijn. Daarnaast worden de meeste mensen pas echt goed in iets als ze zich
daarop concentreren. Je vak bijhouden, ervaring opdoen. De mkb-accountant
van de toekomst heeft al zo’n brede kennis en zoveel persoonlijke vaardigheden
nodig om de rol van ondersteuner echt te kunnen pakken. Concentreer je
daarop, volgens mij heb je dan al meer dan genoeg op je bordje liggen. Waarom
zou je dan ook nog willen controleren? Ik geloof in de brede ondersteunende rol
van de mkb-accountant, dat daar een markt voor is en voor blijft voor diegene
die zich weten te specialiseren. Kiezen uit kracht, dat is waar het om gaat!
In deze serie vertelt Marianne van der Zijde, ex-toezichthouder bij de AFM,
hoe zij naar de accountancy kijkt, met als doel te helpen
jaarrekeningcontroles leuker en beter te maken.
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Marianne van der Zijde adviseert accountantsorganisaties en is
voormalig hoofd toezicht kwaliteit accountantscontrole en
verslaggeving van de AFM.
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Afleidingsmanoeuvres
Het zijn turbulente tijden voor het accountantsberoep, want
de toekomst is onzeker. Het vertrouwen in het beroep is nog
niet hersteld en de roep om maatregelen is groot. 
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Onbenutte verbetermogelijkheden
Met interesse heb ik de reacties gelezen die de Commissie
Toekomst Accountancysector heeft ontvangen op haar
openbare consultatie. 

 x 6  23  31
Marianne van der Zijde

OPINIE

24 april 2019

Uniforme materialiteit!
Nog een keer materialiteit? Ik heb er al vaker over
geschreven. Dit keer is de aanleiding een artikel van Eva
Eijkelenboom op de website van het MAB. Zij heeft
onderzoek gedaan naar materialiteit in de uitgebreide

controleverklaring bij beursvennootschappen. Dat geeft
interessante nieuwe inzichten. 
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NBA: kapitein of speelbal?
"Veel meer dan bellen blazen voor de bühne stelt het tot op
de dag van vandaag allemaal niet voor." Dat zeggen Marco
Moling en Guus Ham in een artikel op Accountancy
Vanmorgen. 
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Kwaliteitsontkenners
Met toenemende verbazing heb ik de opinie 'Beste Wopke'
en de achterliggende brief aan minister Hoekstra van
Antoinette Dijkhuizen gelezen. Zij stelt dat een weeffout in
de accountancy een gezond toekomstperspectief in de weg
staat. 
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