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De kennisgroep Accounttech van 
de NBA gaat aan de hand van vier 
thema’s invulling geven aan tech-
nologische verandering in het 
accountantsberoep. Daarbij wordt 
veel aandacht gegeven aan de 
mkb-praktijk.

Begin februari heeft de kennisgroep 
vier thema’s geselecteerd die binnen 
twee tot drie jaar relevant worden en 
urgent zijn voor het beroep. Drie 
daarvan zijn vertaald naar concrete 
projecten:

Mkb-kantoor van de toekomst richt 
zich op het delen van de kennis van 
voorlopers in het mkb-segment met 
‘volgers’. Eigenaren en medewerkers 
van mkb-praktijken moeten via een 
‘lab’ kennis maken met én ervaren 
welke mogelijkheden technologie 
biedt om het mkb-kantoor van de 
toekomst vorm te geven.
Digitale transformatie voor de 

mkb-accountant is een volwassen-
heidsmodel voor de branche op tech-
nologiegebied. Onderzoek onder 
NBA-leden moet in kaart brengen 
waar ieders organisatie staat en 
welke technologische vragen er 
liggen. Het eerder door de kennis-
groep geschetste technologieland-
schap wordt hierbij als uitgangspunt 
gebruikt. De uitkomsten moeten 
leiden tot een model voor digitale 
transformatie dat verder gaat dan 
alleen selectie van een IT-systeem. 
Het gaat ook om leiderschap en 
cultuur & gedragsverandering, 
benadrukt de kennisgroep.
Controle van de toekomst heeft als 
doelstelling het creëren van een 
proeftuin voor experimenteren in de 
keten (klant, controlerend accoun-
tant en toezichthouder), met nieuwe 
controletechnieken en methodieken 
die data- en algoritmegedreven zijn.
Een mogelijk vierde project System 
auditability en continuous monitoring 

wordt nog verder ingevuld en kan 
meerdere invalshoeken krijgen.

Kennisgroep
Eind oktober 2018 kwam de kennis-
groep Accounttech voor het eerst 
bijeen met negentien experts. 
Inmiddels is de kennisgroep 
gegroeid naar 45 experts afk omstig 
uit wetenschap, accountants in 
business, serviceorganisaties, de 
mkb-praktijk, softwareleveranciers, 
oob-accountantsorganisaties en 
middelgrote accountantskantoren.
Tijdens de bijeenkomst op 5 februari 
is besproken welke nieuwe kennis en 
toepassingen in projectgroepen 
worden ontwikkeld en getoetst. 
Ook is overleg gevoerd over het 
delen van best practices. Bij alle 
projecten kunnen nog (nieuwe) 
experts aansluiten en deelnemen. 
Contactpersoon is Erik Kolthof, 
NBA-projectleider innovatie & 
accounttech, e.kolthof@nba.nl.

De ledengroep Accountants in 
Business van de NBA heeft een 
‘maturiteitsmodel’ ontwikkeld, 
dat fi nancieel professionals moet 
helpen richting te geven aan hun 
persoonlijke ontwikkeling en die 
van hun afdeling.

Het ‘Maturiteitsmodel fi nancieel 
professional 2022’ komt voort uit 
de eind 2017 door de ledengroep 
gepresenteerde ‘Toekomstvisie op 
het beroep van de fi nancieel 

professional’. Het model moet hoog-
opgeleide fi nancieel professionals 
(zoals RA’s en AA’s in business) en de 
organisatie waarin ze werken, hand-
vatten bieden bij de professionele 
ontwikkeling. Hiervoor zijn de 
hoofdactiviteiten, toekomstige 
ontwikkelingen en rollen voor stra-
tegie, performance management, 
governance, risk & compliance en 
fi nance operations & reporting 
uitgewerkt en beschreven.
Het volwassenheidsmodel, inclusief 

bijbehorende profi elen, is ontwik-
keld samen met vijf hoogleraren 
en ruim dertig specialisten uit de 
praktijk, het onderwijs en de weten-
schap. Door richting te geven aan 
persoonlijke ontwikkeling en kennis 
op te doen in de praktijk kan de 
fi nancieel professional voorop 
blijven lopen in zijn of haar vak en 
zo bijdragen aan een (fi nancieel) 
gezonde toekomst van de organisatie 
waarin die werkzaam is.

Kennisgroep Accounttech start 
drie concrete projecten

‘Maturiteitsmodel’ moet fi nancieel 
professional helpen bij ontwikkeling
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De Stuurgroep Publiek Belang 
(SGPB) organiseert in het voorjaar 
van 2019 een serie dialoogsessies 
over cultuur en gedrag binnen 
accountantskantoren. Per sessie 
kunnen maximaal vijftien part-
ners en vijftien young profs van 
grote en kleinere kantoren deel-
nemen.

Doel van de dialoogsessies Good 
practices kwaliteitsgerichte cultuur is 
om te leren van elkaar en te refl ecte-
ren op uitdagingen voor de sector, 

aldus de stuurgroep. Onderwerpen 
die tijdens de sessies aan bod komen 
zijn: ‘van angstcultuur naar aan-
spreekcultuur’, leren van fouten, 
leiderschap, diversiteit in teams, 
werkdruk/tijdsdruk/budgetdruk, 
veranderaanpak en verander-
vermogen.
Alle sessies beginnen om 16.00 uur 
met een inleiding op de gespreksthe-
ma’s, waarna de dialoog in subses-
sies wordt gevoerd. Afgesloten wordt 
steeds met een lichte maaltijd.
De Stuurgroep Publiek Belang werd 

eerder opgericht door de oob-
accountantsorganisaties samen met 
NBA en SRA, met als doel duurzame 
kwaliteitsverbetering van de accoun-
tantscontrole. In september 2018 
werd een eerste dialoogsessie geor-
ganiseerd. 

De dialoogsessies worden gehouden 
op verschillende locaties en lopen 
door tot begin juni 2019. Voor meer 
informatie en aanmelden: 
nba.nl/dialoog. 

Partners en young profs samen in gesprek 
over cultuur en gedrag

“Wij zullen niet een jaar lijdzaam 
gaan zitten afwachten wat de 
Commissie Toekomst Accountancy-
sector (CTA) zal gaan brengen. 
Wij gaan met al onze energie door 
met de veranderingen die wij
 hebben afgesproken in onze 
Vernieuwingsagenda.” Dat zei 
NBA-voorzitter Marco van der Vegte 
tijdens de Nieuwjaarsreceptie van 
de NBA, op 21 januari in het Scheep-
vaartmuseum in Amsterdam.

Eind november 2018 stelde minister 
Hoekstra van Financiën de CTA in 
om te komen tot verdere verbeterin-
gen van de kwaliteit van wettelijke 
controles. Die commissie zal naar 
verwachting een heel jaar bezig zijn. 
“We zullen verder gaan met het 
doorvoeren van de verbeteringen 
waarvan wij weten dat ze hard nodig 
zijn”, aldus Van der Vegte. “Daarop 
voeren wij, sámen met onze 21 

duizend leden, zélf de regie. Net 
zoals we dat gedaan hebben bij de 
verbeterslagen en aantoonbare ver-
andering die er de afgelopen jaren al 
zijn gerealiseerd.”
De NBA kondigde tijdens de Nieuw-
jaarsreceptie ook aan dat de status 

van de verschillende verbeter-
projecten vanaf dit voorjaar te 
volgen zal zijn op een dashboard. 
“Dat hoort bij de transparantie die je 
van accountants mag verwachten”, 
stelde de NBA-voorzitter.

NBA-Nieuwjaarsreceptie: ‘Accountants gaan 
door met verbeteringen’
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Stand verbetermaatregelen 
niet-oob-kantoren is ‘onaanvaardbaar groot’

De helft van de niet-oob-accoun-
tantsorganisaties heeft inmiddels 
meer dan 75 procent van de afge-
sproken verbetermaatregelen 
ingevoerd. Eén op de vijf kantoren 
zit op negentig procent of meer 
van alle verbetermaatregelen. 

Hoewel die cijfers verheugend zijn, 
vindt het NBA-bestuur de groep ach-
terblijvers onaanvaardbaar groot. 
Het bestuur heeft daarom de Raad 
voor Toezicht gevraagd een thema-
onderzoek uit te voeren onder 
niet-oob-kantoren die nog geen 

maatregelen hebben ingevoerd ter 
verbetering van de controlepraktijk. 
Dit onderzoek vindt plaats in samen-
werking met de SRA. 
Voor de kantoren die wel begonnen 
zijn met het invoeren van de maat-
regelen wordt een mentoringpro-
gramma opgezet. Kantoren die alle 
of bijna alle (meer dan 85 procent) 
maatregelen hebben ingevoerd, 
wordt gevraagd andere kantoren te 
begeleiden die op minder dan de 
helft zijn. In het mentorsysteem 
kunnen ervaringen worden gedeeld. 
Ook wordt aan kantoren die al meer 
dan de helft van de maatregelen 
hebben ingevoerd gevraagd waar ze 
tegenaan lopen en wat hen weer-
houdt om de laatste maat regelen 
te implementeren. Op die manier 
 worden eventuele   knel punten in 
beeld gebracht. De Werkgroep 

NBA-voorzitter Marco van der Vegte geeft vanaf dit 
jaar maandelijks in een kort video-interview een toe-
lichting op actuele ontwikkelingen en de activiteiten 
van de beroepsorganisatie. 

In ‘Vragen aan de voorzitter’ wordt Van der Vegte geïnter-
viewd door Marc Schweppe, hoofdredacteur van Accoun-
tant (.nl). Leden van de NBA kunnen zelf vragen indienen 
om aan de voorzitter te stellen. Daarvoor is een aparte mail-
box in het leven geroepen: vragenaandevoorzitter@nba.nl. 
Maandelijks wordt hieruit een aantal vragen geselecteerd. 
De video-interviews zijn te bekijken via Accountant.nl, NBA.nl, 
het YouTube-kanaal van de NBA en LinkedIn. De interviews 
verschijnen elke laatste donderdag van de maand.

Vragen aan de voorzitter: maandelijks 
interview met Marco van der Vegte
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Colofon

Kwartaalmagazie van de 
Koninklijke Nederlandse Beroeps-
organisatie van Accountants

Negende jaargang

De in dit tijdschrift voorkomende 
meningsuitingen mogen niet worden 
gezien als offi  ciële zienswijzen van 
de NBA, tenzij zulks uitdrukkelijk is 
vermeld. Overnemen van de inhoud 
van dit tijdschrift is mogelijk met 
bronvermelding. ISSN 2211-5382.
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Niets uit deze uitgave mag worden 
gereproduceerd door boekdruk, foto-off set, 
fotokopie, microfi lm of welke andere 
methode dan ook, zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.
Accountant bevat informatie en wen-
ken, die met de meeste zorgvuldigheid 
zijn samengesteld. NBA en de bij deze 

uitgave betrokken redactie en mede-
werkers aanvaarden geen aansprakelijk-
heid voor mogelijke gevolgen die zouden 
kunnen voortvloeien uit het gebruik van 
de in deze uitgave opgenomen informatie 
en wenken. 

Wij hebben ons best gedaan om alle 
rechthebbenden met betrekking tot 
(foto)materiaal in dit magazine te achter-
halen. Eenieder die meent dat zijn/haar 
materiaal zonder voorafgaande toe-
stemming hier is gebruikt, verzoeken 
wij om zich tot ons te wenden.

In memoriam
Met leedwezen maakt het bestuur van de NBA melding van het overlijden van 
veertien collega’s.

Steven Rogier Beek AA, Nieuwerkerk aan den IJssel, overleden 
21 december 2018, 46 jaar
Lodewijk Andreas Maria Beumer RA, Santa Barbara, Bonaire, 
overleden 27 augustus 2018, 64 jaar
Bernardus Lodewijk Antonius Bosse RA, Wassenaar, overleden 
9 oktober 2018, 54 jaar
Hendrikus Cornelis Maria Broens RA, Baarn, overleden 
9 januari 2019, 82 jaar
Josephus Leonardus Maria Driessen RA, Son en Breugel, 
overleden 28 september 2018, 88 jaar
Bob Geeven RA, Bilthoven, overleden 16 januari 2019, 86 jaar
Christian Giljam AA, Spijkenisse, overleden 8 december 2018, 54 jaar
Henricus Johannes Maria van de Graaf RA, Gouda, overleden 
9 december 2018, 86 jaar
Gerardus Theodorus Maria Krijnen RA, Houten, overleden 2 juni 
2018, 67 jaar
Manfred Cornelis Jacobus Wilhelmus Kruize RA, Halsteren, 
overleden 30 juli 2018, 50 jaar
Hubertus Philomena Antonius Leerssen RA, Beek, overleden 
22 juli 2018, 54 jaar
Eduard Herman van Moorsel RA, Haaren, overleden 3 januari 2019, 
62 jaar
Jakob van Seventer RA, Huis ter Heide, overleden 13 december 2018, 
79 jaar
Willem Vliem RA, Heiloo, overleden 4 september 2018, 86 jaar

 niet-oob-accountants organisaties 
wil zo de ondersteuning verder 
 verbeteren. 

Monitor
In het najaar van 2014 publiceerde 
de NBA het rapport ‘In het publiek 
belang’, met 53 verbetermaatregelen 
voor het accountantsberoep. Voor 
niet-oob-accountantsorganisaties 
werd daarna een doorvertaling 
gemaakt van deze maatregelen. 
Sindsdien wordt in een online 
monitor de voortgang bijgehouden. 
Inmiddels neemt 93 procent van de 
niet-oob-kantoren deel aan die 
monitor. 69 procent ligt volgens 
(eigen) opgave op schema. 
De Werkgroep niet-oob-
accountants organisaties heeft 
besloten vanaf juni 2019 de voort-
gang ook per kantoor zichtbaar te 
maken in de monitor. Daarmee 
wordt ook voor de buitenwereld 
duidelijk welke kantoren werk 
hebben gemaakt om het vertrouwen 
in het functioneren van accountants 
terug te winnen en de kwaliteit 
te vergroten.
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