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Het accountanteroep ontleedt zijn etaanrecht door te
voorzien in een ehoefte van het maatchappelijk verkeer. Het
eroep i onttaan al gevolg van oekhoudchandalen, i daarna
uitgegroeid tot een vertrouwenfunctie en taat nu onder fore
druk door nieuwe oekhoudchandalen. Op zich i dat een
normale levencclu: iet onttaat uit chao, groeit en terft af.

Giteren

07 decemer 2018

Wortelen met ethiek
OPINI

06 decemer 2018

Gerekkige
eluitvorming
OPINI

05 decemer 2018

Waarom de alternatieve

Contact

Thema' 



Het lijkt er terk op dat de accountant, in zijn huidige vorm, in de
laatte fae van zijn leven i eland. Je kunt het eroep zien al een
ecoteem. lk ecoteem zal uiteindelijk ten onder gaan, al het
zich niet kan aanpaen aan zijn omgeving. De omgeving van de
accountant etaat uit zijn cliënten en het maatchappelijk verkeer.
Deze omgeving i aan het veranderen en geeft momenteel terke
ignalen af dat de accountant zijn werkwijze moet aanpaen. Van
enige aftand naar alle dicuie over het eroep kijkend, lijkt het
wel of de accountant gevangen zit in zijn eigen teem (of:
verdienmodel). Het piept en kraakt, maar het lukt niet daar echt iet
aan te doen. Aan de hand van de teemtheorie kan dit goed worden
verklaard.
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Al het teem voldoende diveriteit en requiite variet (populair
gezegd: zelfreflectie) heeft, zal het zich aanpaen, ijvooreeld door
innovatie. Dan kan er een nieuwe levencclu worden getart; ook
wel tipping point genoemd. Maar al informatie uit de omgeving niet
meer goed kan worden verwerkt door het teem, zal het zich niet
aanpaen en uitterven. De vraag i du waarom het teem
zichzelf niet meer aanpat?
Vanuit de teemtheorie kan dit worden verklaard doordat er teveel
feedack-mechanimen (error-control) aanwezig zijn in het teem.
Feedack-mechanimen in een teem groeien over de tijd en
verterken zich. ijvooreeld door het ontreken van diveriteit
en/of een toename van wet- en regelgeving en interne procedure.
Al gevolg hiervan raakt het teem vooral naar innen gericht en
‘ziet’ het niet meer wat er in zijn omgeving geeurt (gerek aan
informatie control).
Al je al accountant het grootte deel van je tijd kwijt ent met het
voldoen aan allerlei interne en externe kwaliteitvereiten (lee:
feedack mechanimen), lijft er niet veel tijd over om na te denken
over ijvooreeld innovatie, of i het latiger om ignalen op te
pakken die wijzen op elangrijke tekortkomingen in het
governanceteem van de cliënt. Daarnaat verdiende de
accountant altijd goed geld, du wa er geen echte prikkel om
hierover wakker te liggen. De oploing werd tot nu toe vooral
gevonden in het toevoegen van nog meer feedack-mechanimen,
mede om aan het etaande (verdien)model vat te houden. De AFMtoetingen vormen eveneen feedack-mechanimen: achteraf. Dat
verklaart waarom die toetingen geen nieuwe chandalen kunnen
voorkomen.
Het echte proleem van het accountanteroep i dat de ehoefte
van het maatchappelijk verkeer i veranderd, omdat de aard van de
chandalen (incluief nelheid van onttaan) en du ook de
verwachtingen in de loop van de tijd zijn veranderd. Het
maatchappelijk verkeer verlangt teed meer dat de accountant
integriteitriico’ en andere teemriico’ ignaleert en daarover
tijdig rapporteert. Wat er du moet geeuren i nagaan of de huidige
controleaanpak en het accountantproduct nog wel voorziet in de
ehoefte van deze tijd. De wereld en de ehoefte van het
maatchappelijk verkeer zijn niet tatich. Hetzelfde geldt voor de
leer van de accountant en het product. Dit i waar de echte innovatie
moet plaatvinden!
Het edenken van een nieuw tructuurmodel i niet meer dan een
zoveelte feedack-mechanime en zal du weinig of niet opleveren.
Wellicht dat het de levenduur van de accountant iet verlengt, maar
de val zal alleen maar harder zijn al er geen echte innovatie
plaatvindt. Met een kuntmatige verlenging van de levenduur kan
de huidige generatie vijftigplu-accountant michien nog net zijn
penioen halen, maar de jongeren lijven met lege handen achter.
Dat kan niet de edoeling zijn.
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De innovatie waarover ik het he gaat over de kern van het etaan:
de accountantcontrole. In een eerdere opinieijdrage gaf ik een
voorzet voor vernieuwing daarvan.
Het i nu tijd om echt na te denken over the da after tomorrow en the
hit of eterda achter on te laten. Alleen dan kan de accountant
overleven. Ander vree ik over een tijdje het einde van het eroep,
omdat ieder teem zal terven zonder vernieuwing.
Ik hoop daarom ook van harte dat de kern van on etaan het
onderwerp van dicuie gaat worden van de nieuw in te tellen
adviecommiie van miniter Hoektra. Verdienmodellen, root en
kuntmatige intelligentie zijn uiteindelijk niet de grootte gevaren
voor on eroep. Wel het gerek aan zelfreflectie en het vermogen
om ‘de grote olifant in de accountantetuurkamer’ aan te pakken.
Daarover innenkort meer in een volgende ijdrage.
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Jeffre ekkerin
Jeffre ekkerin i vice preident corporate governance ij
eadrill in Londen. innen eadrill geruikt hij ocial
Phic en Artificial Intelligence om organiatoriche
vraagtukken in een nel veranderende omgeving op te
loen.
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Meer zelfturing of meer regel?
"Het wordt uiteindelijk een van twee maken: of
meer zelfturing, of meer regelgeving." De woorden
van miniter Hoektra op de Accountantdag
klonken nog lang na in de hoofden van de
aanwezigen. We mogen hopen dat de
adviecommiie die aan de lag wordt gezet door
de miniter zich niet uitluitend ezig gaat houden
met deze twee maken (waarij we de voorkeur van
de miniter eenvoudig kunnen raden). 
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Over de nieuwe governance

De afgelopen dagen i er veel dicuie geweet op
Accountant.nl. Ik echouw dat al een
uittekende aanloop naar onze algemene
ledenvergadering. r zijn veel vragen geteld en op
de ALV zullen die met veel plezier eantwoord
worden. De ALV i immer de plaat waar de
dicuie tuen het etuur en de leden
plaatvindt. Toch wil ik hier al wel vat op een paar
zaken reageren, omdat we rechttreek
aangeproken werden. 
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Op naar meer
ledenetrokkenheid
Accountant moeten leren communiceren op het
niveau van 'de vrouw en man in de traat'. n
daarmee ook van politici die zich, menen
ommigen, 'zonder rijewij op de
accountantnelweg egeven'. Gelijk heen i iet
ander dan gelijk krijgen. 
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allenak-experiment verdient
geen teun
Twee jaar geleden trok het NA-etuur plotklap
de tekker uit de algemene ledenvergadering van
decemer. De ingrijpende 'governance'-plannen
van het toenmalige etuur leken op de nodige
weertand onder de leden te tuiten. 
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Governance en macht
De oo-kantoren heen te veel invloed op de
vormgeving van de toekomt van het
accountanteroep en op het leiderchap, dat het
eroep moet vrijwaren van politieke interventie. De
documenten van de tuurgroep Puliek elang
mien de kern van de prolematiek; niet toevallig.
Dat moet ander, om de uitdaging aan te kunnen
van miniter Wopke Hoektra. 
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