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BOONSTRA
Een borstelkop uit Friesland, zo vat biograaf Manfred Bik het prachtig samen.  
Maar gelukkig is over Cor Boonstra wel wat meer te zeggen. En dat doet Bik in  
negentien hoofdstukken.

Sommige van deze thematisch opgedeelde hoofdstukken zijn echt pareltjes, bijvoorbeeld  
over ‘merken en marketing’ en de hoofdstukken over zijn tijd bij Philips die een sterk bio
grafisch karakter hebben. Zeker als u ook de boeken ‘Kortsluiting’ en ‘Let’s make things  
better’ van Marcel Metze heeft gelezen zullen termen als bleeder of van een bord spaghetti  
naar een bord asperges u bekend voorkomen.
En oh by the way, in 1996 had Philips bijna Apple gekocht. Dit heeft vlak na verschijnen van  
dit boek nog enige aandacht in de reguliere pers opgeleverd. Maar eerlijk gezegd klinkt dit 
leuker dan het is. Apple was in die tijd op sterven na dood en het tegenwoordig zo kritiekloos 
bewonderde bedrijf moest zichzelf nog aan zijn eigen haren uit het tech en designmoeras 
omhoog trekken. Zoals Boonstra zelf zegt: Achteraf goed dat we het niet gedaan hebben. 
Inderdaad, en er staan veel leukere voorbeelden en verhalen in het boek.

Zoals Boonstra’s visie op zijn kroonprins Roel Pieper waar de heer Pieper niet echt lekker uit
komt, of de redenen om het hoofdkantoor van Philips naar Amsterdam te verhuizen. En de 
mooiste analogie staat in elk geval op pagina 239 waar Bik Boonstra vergelijkt met Henry VIII. 
Pardon? Ja, in enkele pagina’s weet Bik een pracht van een analogie te maken tussen Boonstra 
als Philips president en het hof van de Engelse koning Henry VIII. Een samenvatting zou het 
zwaar te kort doen, dit moet u echt zelf even lezen in hoofdstuk 14.

Boonstra heeft altijd een sterk love-to-hate appael gehad, en of u nu in de lovehoek zit ‘Een 
krachtige corporate vernieuwer’ of in de hatehoek ‘Een kille botte saneerder’, dit is een fijn boek.

Manfred Bik: Boonstra - 19 lessen uit het leven van Nederlands meest dwarse ceo, Uitgeverij Business Contact 
2016, ISBN 978 90 470 0928 3

DE KRITISCHE CONTROLLER
“Boekhoudconventies creëren slechts een bepaalde versie van de werkelijkheid en niet 
noodzakelijkerwijs de beste.” 

Als macroeconoom is Radix naar eigen zeggen het controllersvak ingerold en heeft zich 
jarenlang verbaasd over de absoluutheid waarmee boekhoudkundige en bedrijfseconomische 
modellen worden toegepast. En gelukkig voor ons heeft hij deze verbazing in een boek  
gegoten waarin hij deze absoluutheid probeert te relativeren.
En dat is goed gelukt. In een toegankelijke schrijfstijl met af en toe wat lichte ironie is dit 
eigenlijk een handboek voor de kritische controller die deze boekhoudconventies op hun 
‘juiste waarde’ weet te schatten.
En een extra bonuspunt omdat in hoofdstuk 3 nog even de Kondratieffcyclus langskomt  
en daar heeft uw recensent simpelweg een zwak voor.

Loek Radix: Winstbegoocheling - handboek voor de kritische controller, Uitgeverij Eburon 2016,  
ISBN 978 94 630 1068

Rob Heinsbroek
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MIJN VADER ZOENT MET DE BUURVROUW
Pardon? Is dit de Accountant of zitten we in de lezersrubriek van de Tina? Geen zorgen, dit 
is nog steeds uw vertrouwde lijfblad maar dit boekje valt wel in de categorie ‘overige zaken’.

Geschreven door inmiddels voormalig accountant Jaap ten Wolde behandelt dit boekje  zaken 
en onderwerpen waarvan tieners ‘wakker liggen’ zoals pesten, comazuipen, loverboys, hoofd
doeken en verslavingen. Met bijna overal het prima advies om niet te gaan zitten broeden, 
maar dingen bespreekbaar maken.
Nogmaals, geen accountancy maar wel heel serieus, en ook heel toegankelijk.

Jaap ten Wolde: Mijn vader zoent met de buurvrouw - een managementboek voor een gezin met tieners,  
Paris Books 2015, ISBN 978 94 92179 17 3

EVEN SNEL BIJLEZEN
Met dit ‘vakantieboek voor managers’ bent u snel weer op de hoogte van de laatste  
buzzwords, ontwikkelingen en populaire managementboeken.

Wat is dat ‘scrum’ toch in hedendaagse softwareontwikkeling, of wat was Six Sigma ook weer? 
Het staat er allemaal in. Plus een aantal samenvattingen van de best verkochte management
boeken; zo weet u in acht pagina’s de kenmerken van ‘exponentiële organisaties’.
En met een quote van Frank ‘House of Cards’ Underwood en een bullshit bingokaart is het nog 
een echt vakantieboek ook.

Vakantieboek voor managers - bijlezen, fun & facts, trends & tips, quizzes & tests, Uitgeverij Business  
Contact 2016, ISBN 978 90 470 0959 7

WONINGCORPORATIES
Vanaf juli 2015 zijn woningcorporaties onderhevig aan een nieuwe, sterk veranderende 
Woningwet.

En meestal kan nieuwe wetgeving wel wat toegankelijke uitleg gebruiken. Van Vark biedt  
uitkomst met een helder geschreven overzicht van de nieuwe wetgeving en schetst daarmee 
de context waarin corporaties actief kunnen opereren.
Geen lichte kost voor het nachtkastje, maar verdraaid handig voor met name bestuurders  
en toezichthouders in de corporatiesector.

J.B.W. van Vark RA: De woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid - van regels tot uitvoering,  
Berghauser Pont Publishing 2016, ISBN 9789491930607



90 Q3 201690

Arnout van Kempen

DIGITAAL

Welke apps, websites, twitteraars en andere digitale bronnen zijn 
voor accountants nuttig, handig of gewoon vermakelijk? Arnout 
van Kempen doet elk kwartaal een actuele greep.

Als accountant heb je te maken met aardig wat wet en regelgeving. 
Volgens sommigen ook nog eens ieder jaar meer en meer. Of dat erg 
is, is een andere discussie. Het lijkt mij dat het in ieder geval van 
belang is te bedenken dat je als accountant waarde toevoegt, juist 
omdat je klant met een woud aan regelgeving heeft te maken. Maar 
hoe zorg je nu dat je als accountant altijd weet hoe het zit?

Online, natuurlijk. U kent zonder twijfel de HRA al, beschikbaar als 
app voor uw tablet en via www.nba.nl/Wetenregelgeving/Beroeps
regels/HRA/ 

Wilt u iets weten over ondernemingsrecht of verslaggevingsrecht, 
maar ook over iedere andere Nederlandse wet waarmee uw klant te 
maken kan hebben, dan moet u www.wetten.nl eens bekijken. Hier 
vindt u alle wetten, besluiten en regelingen van de overheid. Inclusief 
die van de NBA. Per wet, per artikel zelfs, levert de site een schat aan 
informatie, waaronder wetsgeschiedenis met Kamerstukken. Voor 
oudere wetten is de site helaas niet compleet in die onderliggende 
informatie, maar zelfs met die beperking is deze site een onwaar
schijnlijk goede regelgevingdatabase. 
Wat u nog mist in de wettensite, is de toepassing van de wet. Wilt u 
een regeling echt goed interpreteren, dan helpt het om te bekijken 
hoe rechters de regel in de praktijk hebben gewogen. Hier komt 
http://uitspraken.rechtspraak.nl u te hulp. Het kost even tijd om uit te 
zoeken hoe u kan vinden wat u zoekt, maar u krijgt dan wel een bij
zonder rijke schat aan jurisprudentie. 
Wellicht denkt u dat het volkomen normaal is dat regels waaraan 
mensen zich moeten houden gratis beschikbaar zijn. Elke Nederlander 
wordt geacht de wet te kennen, dan kan het toch niet zo zijn dat diezelfde 
wet ontoegankelijk is gemaakt als u niet betaalt. 

U heeft volkomen gelijk met die gedachte, maar er is een set regelgeving 
die u als accountant echt nodig hebt, waaraan uw klant zich echt 
moet houden en die u toch niet kunt inzien als u daarvoor niet wilt 
betalen: de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de RJ. Ik zou u 
graag verwijzen naar een website, maar bizar genoeg bestaat die niet. 
U zult de uitgever moeten betalen om de verslaggevingsregels waar
aan u of uw klant zich moet houden in te zien.

Heeft u tips? Stuur ons een linkje naar uw favoriete business-app, -site etc. 
(accountant@nba.nl).

VERPLICHTE 
KOST

Welk boek ‘moet’ u lezen? Tip van 
Marcel Pheijffer RA, hoogleraar  
forensische accountancy aan de  
universiteiten Nyenrode en Leiden.

Tien jaar geleden mocht ik in de voor
ganger van dit periodiek mijn favoriete 
boek aanprijzen. De keuze was toen 
snel gemaakt: Dirty Business van  
Maurice Punch. Het is nog steeds een 
favoriet boek, waarin inkijkjes worden 
gegeven in de duistere kanten van het 
zakenleven.
Sindsdien is mijn boekenkast flink 
gegroeid. Rond thema’s zoals creatief 
boekhouden, fraude, de financiële crisis, 
beroepsethiek en corporate governance. 
Daarnaast de nodige juridische literatuur, 
bijvoorbeeld over het delict witwassen 
en de meldplicht, bestuurdersaanspra
kelijkheid, faillissementsrecht en het 
verkrijgen van bewijsstukken via artikel 
843a Rechtsvordering.
Diezelfde boekenkast is het afgelopen 
decennium echter ook verrijkt met een 
aantal boeken van en over een belangrijke 
inspirator: Abraham J. Briloff. Hij was 
lange tijd hoogleraar accountancy aan 
het Baruch College van de City Univer
sity in New York en voorts hoogleraar 
accountancy & ethiek aan Binghamton 
University. Hij schreef onder meer: 
Unaccountable Accounting (1972), More 
debits than credits (1976) en The truth 
about corporate accounting (1981).
De staat van het huidige accountants
beroep zou ongetwijfeld beter zijn 
geweest als het (openbaar) accountants
beroep de lessen uit die boeken ter harte 
zou hebben genomen. Briloff heeft zijn 
hele leven gewijd aan de accountants
professie: als wetenschapper, auteur en 
spreker. Zijn kritiek werd door bedrijfs
leven en accountantskantoren niet 
altijd even goed ontvangen. Hij vocht 
menig strijd uit met het AICPA, de 
Amerikaanse beroepsorganisatie. 
Mijn meest favoriete boek en goede 
reflectie op Briloffs leven en werk is  
zijn biografie, geschreven door Richard 
Criscione en verschenen als deel 11 in 
de Studies in the Development of 
Accounting Thought (2009). Verplichte 
kost voor iedere accountant die wil weten 
wat ‘professioneelkritisch denken’ omvat.
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