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HET WERK ZOU NOG 
LEUKER ZIJN ALS…

Het was een koude maar zonnige dag ergens in januari. Ik was op bezoek bij een IT-
club in het oosten van het land voor een onderzoek naar een door hen ontwikkeld 
softwaresysteem. Tijdens de lunch kwamen uit allerlei hoeken en gaten onvervalste 
IT’ers gekropen. Het meest opvallende tijdens dit halfuurtje waren de gesprekken 
die onverkort gingen over de ‘gebruikers’ van hun software. Ik kan hier niet alles 
herhalen, maar het was lang niet allemaal even positief. De domheid van de gebrui-
kers stond in ieder geval centraal.

Een beetje rolbevestigend was dit wel: de IT’er die geen enkel begrip heeft voor de 
minder computer-technisch aangelegde personen op deze wereld. Het leek geen 
moment bij ze op te komen dat hun software toch met name de gebruiker zou moe-
ten ondersteunen bij het uitvoeren van zijn werk. En dat het hun taak was om dit de 
gebruiker uit te leggen.

Ergens ver weg voelde ik toch wel enige verbondenheid met deze IT’ers. De discus-
sies over  het belang en de toegevoegde waarde van het werk van de accountant 
zijn bijna niet meer weg te denken uit de verschillende accountantsfora. Stiekem 
denk ik wel eens dat het werk nog leuker zou zijn, als we niet met klanten te maken 
zouden hebben. Niet omdat ik antisociaal ben, niet kan communiceren of omdat ze 
gewoon niet aardig zijn, maar juist omdat ze afleiden van de puur inhoudelijke kant 
van het werk.  

Ik ken genoeg accountants die het contact met klanten geweldig vinden. Ieder zijn 
ding. De vaktechniek verdwijnt dan soms wel wat meer naar de achtergrond, maar 
dat kan altijd door anderen worden gecompenseerd.

Natuurlijk hebben we klanten nodig, hoe kunnen anders onze salarissen worden 
betaald? Zou het daarentegen niet heerlijk zijn als we ons niet elke dag zorgen hoef-
den te maken of de klant nog wel tevreden is, dat we niet voor de honderdste keer 
moeten uitleggen dat de jaarrekening echt een waardevol bezit is? En dat wij deze 
met bloed, zweet en tranen hebben weten samen te stellen?

Gideon Folkers
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Cursusaanbod Academie Publieke Sector voorjaar 2015 

Sturing in een nieuw maatschappelijk tijdperk 23 april   PE   6 
International Public Sector Standards (IPSAS) 30 april   PE   6
BTW bij non -profi t organisatie 19 mei    PE   6 
Ronde tafel: Finance uitdagingen in de zorg (cure) 21 mei     PE   4 
Anders fi nancieren voor non-profi t 26 mei    PE   6
Masterclass Belastingplicht overheidsondernemingen 28 mei    PE   7
Professionalisering in de onderwijssector 3 juni    PE   4  
Controle van declaraties in de zorgketen  8 juni   PE   3  
Masterclass Grondslagen vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen 10 juni   PE   7  
Mastercourse Control(e) en de maatschappelijke opdracht 15 - 17 juni PE 21 
Professionalisering risicomangement in de publieke organisatie 26 juni   PE   6
Verslaggeving voor verenigingen en stichtingen 10 november  PE   6  
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