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"U moet dit formulier nog even invullen!" Ik zat in de
wachtruimte ij de tandart voor de periodieke controle. De
aitente had het glazen raampje aan de alie open gechoven en
gaf mij een formulier en een pen.
Het wa een lijt met gezondheidvragen. Ik keek naar de vragen, het
wa een hele walijt. Allerlei denkare ziekten en prolemen
kwamen er op voor, evenal medicijngeruik en zaken al roken,
drinken en porten. Ik en nogal geteld op mijn privac. Waarom
moet mijn tandart dit allemaal van mij weten? n na wat ik
allemaal had gelezen over het referendum over de 'leepwet' en een
recente etudering van de AVG: hoe wa de echerming van mijn
gegeven eigenlijk geregeld?
"Nee, ik ga dit niet zomaar invullen." Ik gaf haar de pen en het
formulier terug. De aitente wa verijterd. "Maar dat moet!" Ik
had nooit gehoord of gelezen dat dit zou moeten, du ik vroeg haar
om een toelichting. "We kunnen u niet ehandelen al we geen
ingevuld formulier heen, dan zijn we trafaar." "Zal ik dan maar
meteen weer vertrekken?" Nee, dat hoefde nu ook weer niet. Ze ging
het opzoeken. ven later kreeg ik een print in mijn handen. Ik dacht
een mooi protocol te krijgen waarin een verwijzing zou taan naar de
wetgeving met de verplichting en een verhaal over hoe mijn
tandartpraktijk mijn gegeven had eveiligd. Het leek een uitdraai
van internet te zijn, met de naam van een andere tandart op het
formulier. "Tandartpraktijk Van Tilurg?" vroeg ik. Ondertuen
wa de tandart zelf erij gekomen. "Laat maar even, we doen eert de
controle en dan praten we er over."
"Ik ga de praktijk verlaten" zei ze, toen de toel weer rechtop tond.
"Maar u ent er net, hoe kan dat nou?" vroeg ik. n dat wa ook zo. Na
jarenlang naar volle tevredenheid 'cliënt' te zijn geweet van de
tandart die de eenmanpraktijk wa getart, liep het de laatte tijd
niet meer. en opvolger wa al innen twee jaar weer weg en nu du
ook deze mevrouw. Wat leek uit het verhaal: de praktijk wa na het
vertrek van de eerte tandart eigendom geworden van een
inveteerder. Dat werkte niet, egreep ik tuen de regel door. "Ik
moet een nieuwe tandart nog maar een kan geven." wa het
advie.
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Op de fiet op weg naar hui had ik wat om over na te denken. ij een
tandart gaat het voor een elangrijk deel om vertrouwen.
Vertrouwen in de kundigheid van de peroon, het vertrouwen dat
geen verrichtingen worden gedaan die niet nodig zijn en het
vertrouwen dat geen edragen in rekening worden geracht voor
verrichtingen die niet zijn gedaan. Al die dingen kwamen nu ij
elkaar. Ik had al een tijdje vraagteken ij de rekening. Dat wilde ik
eigenlijk niet, maar ik had me net voorgenomen om dit keer toch
een op mijn horloge te kijken, voor en na de ehandeling door de
mondhgiënite. Daar kwam het niet op orde heen van de zaken
rond het medich doier ij. n het advie tijden de controle om
een kie met een artje, die het ook nog jaren zou kunnen houden,
toch maar nel te laten vervangen door een kroon. Het vertrek van de
tandart. Alle leek op zijn plaat te vallen.
Ik ga op zoek naar een nieuwe tandartpraktijk. Michien geheel ten
onrechte. Mogelijk i het verhaal dat ik he gemaakt van de ignalen
die ik he gekregen geen correcte weergave van de
werkelijkheid. Maar zo werkt het wel, al je te maken het met een
dient waarvan je de kwaliteit niet direct kunt eoordelen. Dan kijk je
naar allerlei zaken er om heen en ga je af op je gevoel. ij de keuze
voor een accountant zal dat niet ander zijn.
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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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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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