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Het accountanteroep acteert momenteel alof het gegijzeld i.
Door eigen toedoen en gerek aan zelfreflectie i luipenderwij
een ijna uitzichtloze ituatie onttaan. Tekenend i dat miniter
van Financiën Wopke Hoektra heeft eloten een leger van
wetenchapper te turen, dat de te 'ondernemende' accountant
tot de orde moet roepen.
Daarij lijkt prake te zijn van het tockholmndroom, de ituatie
waarij de gijzelnemer aolute controle over de gijzelaar uitoefent
en die gegijzelde zich daarnaar chikt. Toegepat op de
accountancector: door die aolute controle i menig innovatieve
en ondernemende accountant veranderd in een riicomijdende
angthaa. Dit lijkt onze nieuwe identiteit te zijn geworden: de
ondernemerdrang om innovatie te tarten i gegijzeld. Innovatie die
zo hard nodig i om echte veranderingen te ereiken, in termen van
toegevoegde waarde, kwaliteit en ethich handelen.
Door de gijzelneming i de alan tuen rik en reward vertoord
geraakt. De gijzelnemer, geteund door een aantal wetenchapper,
zoekt voor on naar oploingen: het accountanteroep i de regie
kwijt geraakt. Het gevaar dreigt dat wetenchapper vanuit hun
ivoren toren nieuwe theorieën en methode lanceren waarij de
relevantie voor de praktijk ontreekt. Practici en cliënten mengen
zich nauwelijk in de dicuie over hoe de accountanc vlot te
trekken. Waardoor eigenlijk? Het lijkt de praktijk allemaal minder te
oeien. Komt dat omdat de realiteit daar de oventoon voert? en
realiteit die uiten de kader van het formele teem i getreden en
waarij nieuwe kader voor wetenchappelijk onderzoek nog
ontreken. Overleven in de praktijk komt neer op het nemen van
riico' en het ontwikkelen en uitdragen van een viie over hoe een
nieuwe wereld (lee: nieuw formeel teem) eruit ziet. en nieuwe
wereld en een nieuw teem, waarin egrippen al duurzaamheid,
lange termijn waardecreatie en zekerheid over niet-financiële
informatie centraal taan. Waarin onderwerpen zoal cercrime,
dataveiligheid maar ook klimaatverandering een grote rol pelen.
Moeten we niet juit deze realiteit volgen en daarom veel meer
uiten het etaande teem de oploing gaan zoeken voor echte
reward en innovatie? Daarij accepteren dat mogelijke oploingen
nog niet onderouwd kunnen worden door de wetenchap? Het i
immer inherent aan ondernemerchap dat rik en reward tot op
zekere hoogte hand in hand gaan.

21 januari 2019

Accountanc: hoge
oprengten, laag riico
OPINI

17 januari 2019

etuurlid af
OPINI

14 januari 2019

amenteller, laat je
(on)afhankelijkheid zien!
OPINI

11 januari 2019

De populariteittem
MR OPINI

Opleidingen
Verplicht Ponderwerp
2019: Fraude
30 januari 2019,
Meerdere data,
meerdere locatie
€ 395.00 | P 6
Auxilium
adviegroep



Potachelor
AA orientatie
MK
1 feruari 2019,
Meerdere locatie
in Nederland
€ 7800.00
Avan+



Regioeie
amentellingp
raktijk in 2019
12 maart 2019,
Aen
€ 300.00 | P 4
NA Opleidingen



Contact

Thema' 



Naat wetenchap i vooral ondernemerchap nodig om de
gijzelingituatie te eëindigen. Het i duidelijk dat het
maatchappelijk verkeer, wat de accountanc etreft, aan meer
ehoefte heeft dan alleen het uitvoeren van jaarrekeningcontrole.
Ondernemerchap met viie identificeert die ehoefte. Voor échte
oploingen zal de praktijk zich meer moeten mengen in de lopende
dicuie en die niet louter overlaten aan wetenchapper.
De praktijk kijkt naar dnamiek en hitorie om veranderingen te
egrijpen en prolemen op te loen. Daarentegen zien de meete
wetenchapper een oploing vaak al ontwerp van een op een
epaald moment gewente ituatie, niet al een proce. In de praktijk
en al ondernemer moet je holitich en nthetich denken en
creativiteit geruiken, in plaat van het etaande te ontleden zoal
een wetenchapper doet.De kracht zit in de cominatie van
verchillende denktijlen, in diveriteit.
De huidige ituatie doet mij terk denken aan het avontuur van
Columu. Zou hij Amerika heen ontdekt al hij louter innen de
etaande kader had gedacht? Columu had een viie over een
nieuwe wereld, waarvan het etaan nog niet wa ewezen door de
gevetigde orde. Niemand wilde hem geld lenen voor een chip.
anken gaven niet thui, wetenchapper verklaarden hem voor gek.
Uiteindelijk wa het de koningin - gedreven door wanhoop en op
zoek naar innovatie (omdat de chatkit ijna leeg wa) - die hem
geld leende voor zijn chip. De financiering wa echter niet een het
grootte proleem van Columu, dat wa het werven van zeelieden:
wie wa ereid met hem mee te gaan op een rei waarvan niemand
wit hoe die zou eindigen? Het kwam neer op zijn leiderchap, paie
en viie die menen aanprak en hen over de treep trok voor een rei
naar het onekende.
Net al in de tijd van Columu lijkt het erop dat we (lee:
accountant) ang zijn om uiten de huidige kader te treden. Uit
angt, maar waarvoor eigenlijk? Valt er nog meer te verliezen? We
evinden on in een tranitieperiode. Het teem wankelt en er
moet een nieuw (eter) teem worden ontworpen om te kunnen
innoveren. De oude wereld en daarop geaeerde wetenchap i
lijvend echadigd en de nieuwe wereld zal niet zonder gevaren zijn,
maar i wel noodzakelijk om te overleven.
Ik hoop dat de 'geet van Columu' uit de fle komt in 2019 en dat
een nieuwe orde de miniter vanuit de praktijk kan overtuigen, zoal
Columu deed in zijn tijd. Laat on niet alleen leiden (en lijden)
door uitlevering aan de wetenchap. Durf te denken al een
ondernemer en wee ereid riico’ te nemen om nieuwe wegen in te
laan. Het i noodzakelijk om de regie weer in handen te krijgen,
toegevoegde waarde te leveren en het maatchappelijk verkeer te
kunnen (e)dienen.
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