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Na een heerlijke dag werken en flinke trek taat de ovenchaal te
dampen op de tafel. Ik wil laagne op de orden cheppen en voel
voorzichtig met mijn vinger of ik de ovenchaal al vat kan
houden, nope, te heet!
Mijn dochter van tien roept verontwaardigd uit: "n dat noemt zich
rik manager?!" Wat pijnlijk, doch hilarich. Ik kan nu wel een heel
pleidooi houden over dat ik met lecht één vingertopje voelde. Of
dat dit een riicomitigerende maatregel van mama wa, maar wie
houd ik dan voor de gek?
Riico' nemen, doe ik dat eigenlijk vaak? Ik loop richting onze
Google Home en vraag haar een de etekeni van riico te
omchrijven. Ze antwoordt vriendelijk: "Riico i de kan dat een
potentieel gevaar reulteert in een daadwerkelijk incident en de
ernt van het letel of de chade die dit tot gevolg heeft." Dan i
Meneer Van Dale toch een tuk korter met zijn "gevaar van chade of
verlie". Definitie, check!
Vooreelden van riico'? Geen moiele telefoon toen ik ' nacht op
mijn fiet naar hui reed na een avond drinken met vrienden. De
leutel van het hui onder de mat van de voordeur leggen. en voor
mij onekend peroon helpen, door pullen in zijn witte eteluje
te zetten. Allemaal vooreelden waarover ik nu al moeder toch écht
ander denk, dan toen ik zelf een puer wa. No wa dat ik dit nu
aanmoedig ij mijn dochter.
"We leven in een andere tijd nu", preekt een temmetje in mijn
hoofd. Ja ja, maak dat de kat wij. Neem ik nu niet meer zulke riico'?
Toch wel: die verrekte moiel he ik altijd ij mij, waardoor ik het
niet kan laten om toch naar dat appje te kijken al ik auto rij. en
enorme alarmintallatie in mijn hui heen, maar in alle haat de
deur niet op lot doen en het alarm niet aanzetten. en wildvreemde
man die ik zijn u zie mien, meenemen in mijn auto en
wegrengen naar het dichttijzijnde tation.
ijna twintig jaar zit er tuen de echreven ituatie en toch neem
ik hetzelfde oort riico'. Hoe kan dat? en concluie kan zijn dat het
in die pecifieke ituatie nog nooit fout i gegaan, ik he geen
chade of verlie ervaren. Het tegendeel i namelijk ook zo: al kind
en ik ooit heel hard gevallen op mijn kin toen ik knetterhard van
een erg af fiette. Kijk, dát overkomt mij du niet meer. Mijn e-ike
gaat nu van tand turo naar tour al ik de erg af fiet.
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Al rik manager weeg ik elke dag riico' af. Ik weet wat de
conequentie kan zijn van het niet opvolgen van maatregelen, maar
ook hier geldt dat er om eert iet goed fout moet gaan voordat
procedure aangecherpt worden. De kantoor-jeukwoorden leon
learned krijgen dan een hele andere etekeni. Tegelijkertijd zijn ze
zo waar: pa al ik er iet van leer, kan ik een eventuele volgende
chade voorkomen door vooraf maatregelen te nemen. Dit fenomeen
i trouwen óók toepaaar op de hete ovenchaal; dat noemen ze
ovenwanten.
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Waarneming ter plaate (1): Denk
aan het Wow!-ignaal!
Accountant zijn ij het uitvoeren van
Waarneming ter Plaate eigenlijk vergelijkaar met
atronomen zoal Jerr hman. Over riicoinchatting, de kracht van waarneming en het
Wow-ignaal. 
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tandaardieren controle
In eerdere opinie en reactie en ik kritich
geweet op de huidige controlemethodiek en het
elang van profeionele oordeelvorming. Kort
gezegd: ik en voor tandaardieren van de
controle. Dat i geen populair tandpunt, merk ik
aan de reactie. Hoog tijd om mijn tandpunt nog
een toe te lichten. 
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Zijn alle materiële poten altijd relevant
voor de controle?
Al de accountant met etrekking tot een materiële pot in de
jaarrekening géén riico onderkent, moet deze pot dan niettemin
worden gecontroleerd in het kader van de algemene
jaarrekeningcontrole? 
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'Auditor, leer van fouten!'
tatiticu d roeze deed tien jaar empirich onderzoek naar het
verand tuen riico-inchattingen en de aantallen en omvang van
fouten die uit een teekproef lijken. en van de concluie:
auditor moeten de uitkomten van teekproeven eter evalueren
en kunnen daarmee komen tot een etere riico-anale en
efficiëntere aanpak. “ekeert u voor het te laat i.” 
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