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Sinds de eerste persoonlijke computers van Apple en later IBM op 
de markt kwamen, heeft zich een revolutie voltrokken van een 
schaal en betekenis die zich makkelijk laat vergelijken met de eerste 
industriële revolutie. Voor accountants ligt het begin van die revolutie 
eigenlijk al een halve eeuw eerder, bij de opkomst van de boekhoud
machines rond 1900. Al in een vergadering van het NIvA van 1919 
maakt een accountant zich druk over het feit dat accountants 
eigenlijk niet zo goed op de hoogte zijn van werking en betekenis 
van deze nieuwe machines. Hij roept de beroepsorganisatie op de 
kennisachterstand ten opzichte van leveranciers van boekhoud
machines en ten opzichte van de klanten die hiervan gebruik 
maken weg te werken. Het kost weinig moeite te constateren dat 
een eeuw later aan deze oproep nog steeds effectief geen gehoor 
is gegeven: de kennisachterstand van accountants op ICTgebied is 
eerder groter dan kleiner geworden.

Wat is in de tussentijd al niet geprobeerd? Meer aandacht voor  
ICT in de opleiding. Aanpassing van de controlestandaarden zodat 
ICT moet worden benaderd als integraal onderdeel van de AO/IB  
en niet als onderdeel zoals ook ‘betaalorganisatie’ een onderdeel is. 
Introductie van de ICTaccountant, de CISA en de RE dus. Specifieke 
opleidingen door kantoren en universiteiten rond digital auditing, 
dataanalyse et cetera. Het is allemaal geprobeerd, met wisselende 
resultaten. Maar nooit met het resultaat dat de noodkreet van de 
accountant uit 1919 werkelijk werd opgelost.

Een viertal ICTnerds, met liefde voor het accountantsvak, of accoun 
tantsnerds met liefde voor ICT als u wil, komt met weer iets nieuws. 
Coen Bongers (Windesheim), FouKhan Tsang (Alfa Accountants), 
Jurroen Cluitmans (Full Finance) en ik (zzp) denken niet de oplossing 
te hebben, maar we geloven wel sterk in een ander fundament dan 
‘kennisoverdracht’. We geloven dat het accountantsberoep serieuze 
stappen kan maken door iets te doen aan een verandering in onze 
emotie over ICT. ICT moet uit de hoek van moeilijk, nerdy en saai, 
naar lollig, spannend en fascinerend. Studenten aan accountants
opleidingen moeten de kans krijgen het pure genot te ervaren van 
een compleet nieuw universum, dat betreden kan worden met de 
computer als toegangspoort. De computer niet primair als tool voor 
je werk, maar als dinginzichzelf dat niet het bestaande makkelijker, 
maar het onbestaande mogelijk maakt.

De weg daar naar toe noemen wij #klotenmetcomputers.  
Daarover binnenkort meer. 

Arnout van Kempen over digitale zaken.

Toezicht is in de Nederlandse samenleving 
(bijna) overal aanwezig. En als er iets mis 
gaat in de samenleving, bijvoorbeeld  
misstanden in de bouw, financiële producten 
die niet in het belang van de klant zijn of 
paardenvlees dat als rundvlees wordt  
verkocht, is er direct vanuit politiek of 
partijen in de samenleving de roep om 
regels en toezicht. Dit boek geeft een  
helder en open inzicht in het vak van 
toezichthouder. Het is bedoeld voor 
iedereen die is geïnteresseerd in toezicht, 
met toezichthouders heeft te maken of 
zelf toezicht houdt. Dan heb je het snel 
over een grote groep mensen, ook onder 
accountants.

Het boek gaat in het bijzonder over finan
cieel toezicht en is gelardeerd met mooie 
situaties en voorbeelden uit de praktijk 
van de toezichthouder. Die geven sprekend 
aan welke dynamiek er regelmatig ontstaat 
tussen toezichthouder en sector waarop 
toezicht wordt gehouden. Daarmee wordt 
ook echt een inkijkje gegeven in de black 
box van toezicht. De visie van de schrijver 
over het onderscheid tussen nietidealis
tische en idealistische toezichthouder 
wordt met overtuiging beschreven. 
Nietidealistisch toezicht zal falen.  
De idealistische toezichthouder heeft een 
kans! Daarvoor zijn vijf eigenschappen voor 
de toezichthouder als mens essentieel: 
goede inborst, wijsheid, moed, balans en 
optimisme. Om daarvan meer te weten, 
raad ik iedereen aan het boek te lezen.
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