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ROERIGE TIJDEN

Terugkijkend op 2015 mag je gerust 
spreken van een roerig jaar. Vluch te-
lingenstromen, aanslagen, terreurdrei-
ging, een internationale klopjacht op 
elementen die proberen onze manier 
van leven te ontwrichten. 
In veel opzichten hebben we ons in de 
afgelopen jaren al aangepast aan de 
dreiging die het belangrijkste doel is 
van terreur. Wie in een vliegtuig stapt 
moet vooraf riem en schoenen uitdoen 
en mag nog geen nagelknippertje in 
zijn handbagage meenemen. Dat is 
treurig genoeg, maar we zijn er aan 
gewend geraakt. ‘Er is geen andere op-
tie dan moedig doorgaan met het leven 
zoals wij dat leven’, schreef FD-colum-
nist Pieter Couwenbergh direct na de 
aanslagen in Parijs.
Internationaal gezien is er veel om 
zorgen over te hebben. Binnen Europa 
lijkt de eenheid steeds moeilijker te 
bewaren. Landen die jarenlang werden 
gezien als voorbeeld van groei en ont-
wikkeling hebben het zwaar. 
Maar ik ben een optimistisch mens 
en er is genoeg moois te melden. Ook 
zakelijk gezien. Er is sprake van econo-
mische ontwikkeling die we een aantal 
jaren niet hebben gezien. We staan 
weer vaker in de fi le; niet leuk maar 
een signaal dat de bedrijvigheid in de 
lift zit. Veranderingen gaan dankzij 
slimme ict-toepassingen in een steeds 
hoger tempo. De media schrijven 
dagelijks over zaken als disruptie en 
robotisering. 
In zulke onzekere, snel veranderende 
tijden zijn vertrouwen en het bieden 
van zekerheid belangrijker dan ooit. 
Daarin kunnen wij als accountants-
beroep een stevige rol vervullen. Tege-

lijk moeten we als beroep snel inspelen 
op wijzigende omstandigheden, op 
nieuwe markten, op nieuwe vragen. 
Oog hebben voor het publiek belang 
en tijdig inspelen op de vragen die 
het maatschappelijk verkeer aan ons 
stelt. Zekerheid bieden continuïteit, 
kwaliteit van interne controle, maat-
schappelijk verantwoord ondernemen. 
Inspelen op nieuwe vragen rondom 
fi nanciering, automatisering, fl exibel 
personeelsbeleid. Zaken die nieuw per-
spectief bieden voor ons beroep, maar 
die tegelijk onwennig zijn en mogelijk 
schuren met bestaande regelgeving. 
Het goede nieuws is dat het herstel van 
vertrouwen in ons vak de goede kant op 
gaat. We kregen dit najaar positieve be-
richten van toezichthouder AFM rond-
om de voortgang van ons verbeterplan 
In het publiek belang. We zijn er nog 
niet, we mogen niet achterover leunen. 
En met alleen het voldoen aan de reeks 
maatregelen die we onszelf oplegden, 
komen we er niet. Ons vak moet vooral 
terug naar de basis: onafh ankelijk, 
professioneel-kritisch, met veel oog 
voor het publiek belang, gedreven door 
kwaliteit. 
Recent mocht ik als voorzitter diplo-
ma’s uitreiken aan een nieuwe lichting 
beroepsgenoten. De jongste was pas 
23 jaar, een nieuw record. Bruisend van 
ambitie, vastbesloten om de komende 
decennia een prachtig beroep uit te 
oefenen. Daarvan word ik blij. Ik zie bij 
heel veel collega’s een enorme passie 
voor ons vak. 
Ook in een roerige wereld hebben we 
als accountantsberoep volop perspec-
tief voor een gezonde toekomst. Ik 
wens u graag een prachtig 2016 toe.
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