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VOORWOORD

Voor u ligt de bundel met de opiniestukken die  

in aanmerking komen voor de Brenda Westra 

 Opinieprijs 2020. 

Deze prijs is een initiatief van de Stichting Future 

Finance, die Nyenrode Business Universiteit uit-

nodigde om er invulling en uitvoering aan te 

geven. De Brenda Westra Opinieprijs is gericht  

op vernieuwende, duidelijk opiniërende, vlot 

geschreven, voor het financiële beroep en onder-

wijs relevante artikelen. 

Voor de prijs komen in aanmerking opiniestukken, 

geschreven door Nyenrode-studenten (of recent 

afgestudeerden), vanuit de volgende bronnen:

•  Scripties van de Bachelor of Science en de 

Master of Science in Accountancy

•  Scripties van de Master of Science in 

Controlling en de Executive Master of Finance 

& Control

•  Opiniepapers, geschreven in het Post-Master 

Accountancy-vak Financial Auditing 

•  Opinies die zijn geschreven voor het online 

discussieplatform The Accountables 
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Deelnemen aan de Brenda Westra Opinieprijs betekent 

je stem laten horen en invloed uitoefenen op het maat-

schappelijk debat en de toekomst van het beroep van 

accountants en controllers. Met deze opinies geven stu-

denten hun persoonlijke visie. 

De bundel omvat achttien opinies met een diversiteit 

aan onderwerpen. Het was en is natuurlijk een bijzonder 

jaar, en in een aantal opinies komen de door de coro-

na-maatregelen aangepaste werkomstandigheden aan 

de orde. Er zijn visies op vaktechniek, de beeldvorming 

van het financiële beroep bij het publiek of juist de dage-

lijkse praktijk op (het virtuele) kantoor. Soms ligt de 

nadruk op persoonlijke keuzes, andere auteurs kijken 

naar brede maatschappelijke ontwikkelingen.

Samen geven de opinies een beeld van de visie van de 

huidige generatie studenten en jonge accountants en 

controllers: wat houdt ze bezig en welke boodschap 

hebben ze voor de maatschappij waarin ze hun beroep 

uitoefenen? Stof tot nadenken voor ieder die zich 

betrokken voelt bij de toekomst van het financiële 

beroep.

Ik wens u veel leesplezier!

Prof.dr. Ruud Vergoossen RA, juryvoorzitter
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BRENDA WESTRA EN 
STICHTING FUTURE FINANCE

 

Brenda Westra gold als pleitbezorger van een hel-

dere regelgeving voor de accountancy en als iemand 

met een grote passie voor het financiële beroep. In 

1991 studeerde zij af als registercontroller en een 

jaar later als registeraccountant. De eerste jaren 

van haar loopbaan werkte ze in de controlepraktijk, 

aanvankelijk bij Van Dien & Co en later bij PwC, 

waarna zij haar loopbaan vervolgde in de consul-

tancy. Ook werkte zij bij de Belastingdienst en als 

docent van het vak Controleleer aan de Vrije Uni-

versiteit van Amsterdam.

Geïnspireerd door haar werk als docent besloot ze 

zich te richten op het schrijven van studieboeken 

voor accountants. Zij gaf haar boeken uit via een 

door haar zelf opgerichte uitgeverij: Pentagan 

Publishing. Haar boeken werden een groot succes. 

Ook waarschuwde zij samen met Gert Greveling 

met haar boek ‘Onthullingen over accountants’ 

voor de overhand die de commercie van de advies-

diensten dreigde te krijgen binnen de accountancy. 

In mei 2014 openbaarden zich bij Brenda Westra de 

eerste verschijnselen van een ernstige ziekte. Ze 

besloot om nog bij leven de Stichting Future Finance 

 

BRENDA WESTRA
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op te richten, met als doel het bevorderen van 

innovatie op het gebied van de financiële verslag-

legging en het ontwikkelen van ideeën die van 

belang kunnen zijn voor de toekomst van de accoun-

tancy in de meest ruime zin des woords. Ook het 

vakgebied controlling maakt daar onderdeel van 

uit. Het verheugt ons daarom dat met ingang van dit 

jaar ook studenten van de Controlling-opleidingen 

mee kunnen dingen naar de prijs.

De Brenda Westra Opinieprijs geeft een prachtige 

invulling aan het erfgoed van Brenda Westra. We 

hopen dat de Nyenrode-studenten met spraakma-

kende, innoverende opinies het financiële beroep, 

en daarmee de wereld, beter en mooier zullen 

maken.

Het bestuur van de Stichting Future Finance

mr. Frans J. Schoute, voorzitter

drs. Ronald Oenema RA, penningmeester

drs. Lisa Vinken RA CIA, secretaris
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BIJZONDERE TIJDEN

Het zijn bijzondere tijden waarin we leven en werken. 

Halverwege maart ging Nederland massaal over op thuiswer-

ken, zo ook alle accountants. Een gebeurtenis zoals het corona-

virus heeft zich in de recente geschiedenis niet voorgedaan. De 

maatschappelijke en economische impact is simpelweg enorm.

Enkele interessante vaktechnische vraagstukken komen opbor-

relen. Een kleine handgreep hieruit: indicaties voor bijzondere 

waardeverminderingen, continuïteitsveronderstellingen die 

ter discussie staan, ineffectieve interne beheersmaatregelen 

en een hele serie van exotische verschuivingen binnen de frau-

dedriehoek. De opmerking: ‘’in lijn met voorgaand jaar’’ zal 

waarschijnlijk even niet meer opgaan en legio cijferanalyses 

zullen moeten worden herdacht. Het effect van het coronavirus 

op de jaarverslagen en controles van zowel 2019 als 2020 zal 

groot zijn. Eigenlijk zouden we hier eens een brainstormsessie 

over moeten organiseren, maar dat zal er de komende tijd nog 

niet inzitten.

DE MENSELIJKE INTERACTIE
Het meest acute effect van de huidige situatie is echter het 

thuiswerken. Dit brengt een hele reeks aan praktische 

voordelen en nadelen met zich mee. Het meest in het oog 

springende nadeel, is het menselijk contact dat wegvalt en de 

stilte waarin we ons ineens bevinden. Hiermee realiseer je weer 

wat voor een ongelofelijk belangrijk én leuk aspect de interactie 

met de wereld om je heen is in het accountantsvak. Het sparren 

met teamleden, het discussiëren met klanten, het geven van 

 

NIELS BOESTEN
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Training On the Job, het lachen met collega’s, het is gelukkig allemaal een wezenlijk 

onderdeel van onze cultuur als accountants! In een beroep waarin we veel onder 

druk staan om altijd, op een korte termijn, de juiste keuzes te maken is het belangrijk 

om hier op deze manier bij stil te staan. Het zijn de mensen om ons heen die het 

werk inhoud geven en uitdagend maken. Veel jonge accountants geven aan dat dit is 

wat het beroep voor hen zo leuk maakt. Ik kan ze hierin enkel gelijk geven!

Over de cultuur binnen de accountancy is veel geschreven de afgelopen jaren. In dit 

artikel zal ik daar niet opnieuw een uitgebreide uiteenzetting van geven. De huidige 

situatie doet echter realiseren hoe belangrijk de omgeving en de cultuur is waarin we 

werken. De vier muren van mijn provisorische thuisoase confronteert mij ermee hoe 

divers en getalenteerd die cultuur is. Paradoxaal genoeg is het thuiswerken het 

grootste argument voor een diverse teamstructuur en perspectieven vanuit 

verschillende invalshoeken en achtergronden!

FOCUS OP WAT BELANGRIJK IS
Een van de voordelen van het thuiswerken is dat een dag toch veel meer uren heeft. 

Niet naar kantoor en de klant te hoeven reizen of niet continu overvallen worden 

met vragen, heeft zo zijn voordelen. Het geeft de gelegenheid om in de privéomgeving 

tijd te besteden aan de dingen, waarvoor de waan van de dag nooit ruimte biedt. 

Zelf heb ik al een geruime tijd een boekje over de basisbeginselen van fotografie in 

de kast staan. Voor het eerst sinds busy season begon, heb ik nu de ruimte om hier 

een blik in te werpen.

Ook dit zegt iets over de cultuur binnen de accountancy. De afgelopen jaren zijn er 

veel goede inspanningen geweest om het beroep te vernieuwen en te hervormen. In 

mijn ogen kunnen we hierin nog wel wat stappen maken. De waan van de dag zou 

vaker los kunnen worden gelaten, om meer focus te leggen op de zaken die ons 

beroep op de lange termijn duurzamer maken. Om de digitale accountant verder aan 

een job te helpen, is er een grotere omslag in ons denken en onze cultuur nodig. De 

huidige situatie zal daar niet erg veel aan bijdragen. Het is echter wel een gelegenheid 

om te reflecteren op het gegeven, dat het leren van andere vakgebieden een 



13BRENDA WESTRA OPINIEPRIJS 2020

integraal onderdeel moet zijn van hoe wij het beroep in de toekomst vorm willen 

geven.

KEEP CALM AND CARRY ON
Voor ons beroep zijn het aldus bijzondere tijden! De huidige situatie van het 

thuiswerk-limbo toont gelukkig ook de saamhorigheid en toewijding aan waarmee 

accountants altijd hun werk willen uitvoeren. In de afgelopen vier en een half jaar is 

dat een kwaliteit die me binnen het beroep altijd is opgevallen. Ik wens iedereen 

veel succes toe in de aankomende weken! Houd zoals altijd bij elkaar een oogje in 

het zeil en let op je medemens. Volg tot slot alsjeblieft de aanwijzingen van de 

specialisten op, zodat we over een paar weken gewoon weer met z’n allen naar ons 

werk toe kunnen!1 

Niels Boesten studeert in de Master Accountancy op Nyenrode. Hij werkt bij KPMG.

1  Dit artikel is geschreven toen de maatregelen rondom thuiswerken pas enkele dagen waren 
ingevoerd. De verwachting was destijds dat men begin april weer terug kon keren naar 
kantoor. De realiteit zou hier uiteindelijk ver vanaf liggen.
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IN CONTROL STATEMENT: 
EEN OPLOSSING VOOR DE 
VERWACHTINGSKLOOF?

Het toezicht op de accountantssector functioneert niet naar 

behoren, de sector heeft een gebrek aan transparantie en het 

beroep heeft een vertrouwensprobleem als gevolg van een 

verwachtingskloof richting de gebruikers. Duidelijke taal van de 

Commissie Toekomst Accountancysector. Is er een oplossing 

voor (een van) deze problemen? Wat mij betreft wel, namelijk 

het in control statement!

De Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) heeft begin 

dit jaar een rapport gepubliceerd met betrekking tot het 

accountantsberoep. Opvallend is dat de CTA het volgende 

stelt: ‘De primaire verantwoordelijkheid voor interne beheersing 

en juistheid van jaarstukken ligt bij de onderneming zelf, daarom 

zou het bestuur naar Amerikaans voorbeeld een in control 

statement moeten afgeven, te controleren door de accountant.’ 

In de Corporate Governance Code is een vergelijkbaar statement 

verplicht gesteld. Echter, het in control statement naar 

Amerikaans voorbeeld gaat hierin een stuk verder. Zo dient deze 

gecontroleerd te worden door de accountant, is sprake van 

continue monitoring middels controls en periodieke controle 

door interne audits. Blijkbaar is de huidige regeling in de 

Corporate Governance Code niet voldoende. Immers, de CTA 

heeft begin dit jaar het rapport gepubliceerd en er is nog steeds 

sprake van een verwachtingskloof in het accountantsberoep. 

 

DEBBIE 
DE BRUIJN
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Het bestuur verklaart in het in control statement dat de interne beheersing en 

procedures ten aanzien van de financiële verslaggeving op orde zijn. Het statement 

is in het leven geroepen om schandalen als Worldcom en Enron te voorkomen. 

Ik heb onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het statement en heb vastgesteld 

dat het doel is gerealiseerd. De financiële rapportages zijn betrouwbaarder dan voor 

de invoering van het statement. Uiteraard zijn meerdere factoren van invloed op de 

betrouwbaarheid van financiële rapportages, maar alleen de invoering van het in 

control statement resulteert al in betrouwbaardere rapportages. Op dit moment, en 

in het verleden in de tijd van de fraudes van Enron en Worldcom, zet het bestuur 

alleen een handtekening onder de jaarrekening om te bevestigen de jaarrekening te 

hebben opgesteld. Het in control statement gaat verder. Het bestuur voelt zich 

primair verantwoordelijk voor de interne beheersing en juistheid van de jaarstukken 

en legt hier bewust verantwoording over af. Dit stimuleert integriteit. Immers, een 

bestuurder zal minder snel frauduleus handelen op het moment dat hij weet dat hij 

hierop afgerekend wordt. De verantwoordelijkheid, zoals de maatschappij deze 

interpreteert, voor de juistheid van de jaarstukken verschuift hiermee van de 

accountants naar het bestuur en de organisatie. Het vertrouwensprobleem van de 

maatschappij als gevolg van de verwachtingskloof wordt hiermee gereduceerd. De 

maatschappij kijkt de accountant niet aan op een onjuiste jaarrekening, maar de 

organisatie en het bestuur, zoals dit primair behoort te zijn. 

Als hiermee de verwachtingskloof wordt gereduceerd, waarom hebben we een 

dergelijk statement nog niet ingevoerd? De voordelen zien voornamelijk toe op 

accountants en de maatschappij. Het invoeren van een in control statement kost 

veel voor een organisatie. De interne beheersing dient op orde te worden gesteld en 

te worden gemonitord, het statement moet worden opgesteld enzovoort. Oftewel, 

een flinke kostenpost voor een organisatie. Hier staat tegenover dat het statement 

meer grip biedt op de organisatie. 

Ik ben werkzaam voor een onderneming met een in de Verenigde Staten 

beursgenoteerde moedermaatschappij. Het gevolg hiervan is dat wij een in control 
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statement afgeven. In mijn functie als Business Process & Risk Analyst heb ik 

geconstateerd dat het in control statement waarborgt dat onze organisatie 

daadwerkelijk in control is. De organisatie en het bestuur zijn zich eerder bewust van 

onjuistheden in de organisatie. Immers, niet alleen het bestuur kan frauduleus 

handelen, ook werknemers kunnen dit. 

Echter, het statement biedt ook mogelijkheden tot kostenbesparingen! Het in 

control statement waarborgt namelijk ook juiste jaarstukken zoals bleek uit mijn 

onderzoek. Hierdoor heeft de accountant meer ruimte om aandacht te besteden 

aan belangrijke risico’s. De accountant kan gerichter controleren met als resultaat 

een effectievere controle. De welbekende kritiek op de accountantssector waarbij 

kwantiteit boven kwaliteit zou staan, verdwijnt. Wat we hierbij niet moeten 

vergeten, is dat het in control statement alleen toeziet op beursgenoteerde 

ondernemingen. Ik ben van mening dat dit afdoende baat. Beursgenoteerde 

ondernemingen hebben de grootste en meest uiteenlopende belanghebbenden 

zoals vele investeerders. Net als bij de Amerikaanse fraudegevallen hebben we 

gezien dat de nadelige gevolgen de grootste impact hebben op beursgenoteerde 

ondernemingen en met name op de investeerders. 

Naast een effectievere controle neemt ook de efficiëntie toe. Omdat de jaarstukken 

betrouwbaarder zijn, kan de accountant met evenveel of zelfs minder werkzaamheden 

dezelfde of zelfs een hogere mate van controlezekerheid verkrijgen. Een welbekende 

klacht onder werknemers in de accountancy is de werkdruk. Het in control statement 

biedt hier geen volledige oplossing voor, maar helpt zeker. De werkdruk voor 

accountants vermindert tweeledig. Enerzijds neemt de werkdruk bij de 

desbetreffende klant af. Anderzijds als gevolg van minder werkzaamheden bij de 

beursgenoteerde klanten kan dit ‘overschot’ worden besteed aan andere klanten 

waar bijvoorbeeld een tekort is aan uren. Hierdoor resulteren de effectievere en 

efficiëntere controle in lagere accountantskosten voor de organisatie.

De problemen die de CTA aankaart, spelen inmiddels al jaren. Het in control 

statement biedt dusdanig veel voordelen voor de beroepsgroep en maatschappij dat 



18BRENDA WESTRA OPINIEPRIJS 2020

dit ingevoerd moet worden. Diverse problemen worden verholpen en verminderd. Ik 

heb zelf onderzocht dat het in control statement effectief is en merk dit dagelijks in 

de praktijk. Het in control statement biedt een oplossing!

Debbie de Bruijn behaalde in 2020 de Bachelor Accountancy aan Nyenrode. Ze is Business 

Process & Risk Analyst bij Fource.
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DATA-ANALYSE ALS NODIGE 
KWALITEITSIMPULS?!

 
BEROEPSGROEP OP KRUISPUNT
Accountancy is altijd een dankbaar onderwerp als het gaat over 

zaken die niet gaan zoals ze zouden moeten gaan. Zo zijn er in 

de recente geschiedenis boekhoudschandalen naar buiten 

gekomen zoals bijvoorbeeld bij Vestia, rapporten vanuit de 

Autoriteit Financiële Markten (AFM) verschenen waarin de toon 

overwegend vermanend was en is onder leiding van Minister 

van Financiën Wopke Hoekstra de Commissie Toekomst 

Accountancysector (CTA) met een rapport gekomen waarmee 

structurele tekortkomingen in de sector verholpen moeten 

worden. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die erop duiden 

dat over de accountancysector een negatief beeld bestaat in de 

maatschappij. Tel daarbij op dat de accountant dienaar is van 

het maatschappelijk verkeer, zoals door Limperg in zijn Leer 

van het Gewekte Vertrouwen al lang geleden uiteengezet, en 

het is duidelijk dat in de sector ruimte moet zijn voor bezinning.

Dit is absolute noodzaak aangezien het accountantsberoep 

hoog scoort op lijstjes van beroepen die in de toekomst 

mogelijk verdwijnen als gevolg van de opkomst van bijvoorbeeld 

robotisering. De sector bevindt zich op een kruispunt waarbij 

het moet bepalen welke richting het op moet gaan in de 

toekomst. Voor de accountant is het zaak hierop in te spelen en 

nieuwe technologieën te omarmen om er zo voor te zorgen dat 

het beroep niet uitsterft. Om die reden pleit ik ervoor om de 

 

MARVIN 
VAN DALEN
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partnerbeloning te maximeren en de winst die deze te boven gaat verplicht te 

investeren in de toepassing van nieuwe technologieën. 

OMARMEN VAN NIEUWE TECHNOLOGIEËN
Met dit voorstel kunnen meerdere dreigingen, die nu al relevant zijn of in de nabije 

toekomst opdoemen, aangepakt worden. De sector kan zo een bijdrage leveren aan 

het verhogen van de algehele auditkwaliteit. Vanuit het maatschappelijk verkeer 

klinkt hierom een luide roep getuige de bevindingen van onder andere de AFM en de 

CTA. Toepassing van nieuwe technieken als bijvoorbeeld data-analyse en process 

mining kan de accountant volgens diverse wetenschappelijk gevalideerde publicaties 

helpen bij het ontdekken van patronen en trends. Dit leidt tot de mogelijkheid van 

integrale analyse op populaties in plaats van slechts delen ervan, zoals met behulp 

van de ‘ouderwetse’ audittechnieken zoals bijvoorbeeld steekproeven gebeurt. Zo 

kan de accountant met behulp van nieuwe technieken een nauwkeuriger risico-

inschatting maken wat de kans op het vinden van afwijkingen en de algehele 

auditkwaliteit verhoogt.

Hoewel de mogelijke voordelen van toepassing van nieuwe technieken evident zijn, 

kan een mogelijke oorzaak van de aanhoudende constatering dat de algehele 

auditkwaliteit te laag is, gelegen zijn in de afwezigheid van investeringsbereidheid 

bij beleidsbepalers. Door de partnerbeloning te maximeren wordt geprobeerd deze 

investeringsbereidheid een zetje te geven om zo eindelijk tegemoet te komen aan de 

maatschappelijke behoeften. Het zou een onjuiste veronderstelling zijn daarbij 

ervan uit te gaan dat partners hiervan niet gecharmeerd zouden zijn doordat 

financieel persoonlijk gewin afneemt. Zij zijn namelijk meer dan ooit gebaat bij het 

verhogen van de auditkwaliteit doordat het voortbestaan van het beroep en daarmee 

hun verdienmodel onder druk staat wanneer de kwaliteit niet wordt verhoogd. 

Daarnaast heeft de accountant in de maatschappij een belangrijke vertrouwensrol 

en mag van de personen die het beroep kiezen te beoefenen een sterk gevoel voor 

ethiek en integer handelen worden verlangd en zelfs worden geëist door het 

maatschappelijk verkeer. Dit komt tot uiting in de wettelijk vastgelegde fundamentele 

beginselen waar iedere accountant zich aan dient te houden. 
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INTRINSIEKE MOTIVATIE EN MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK
Eén van de relevante fundamentele beginselen betreft de onafhankelijkheid. Bekend 

is de maatschappelijke discussie of de accountant volledig onafhankelijk kan zijn van 

degene die hem of haar betaalt. Daarbij is de logische vraag of een accountant in 

staat kan worden geacht kritisch te zijn ten opzichte van degene waarvan in beginsel 

financiële afhankelijkheid bestaat. Het maximeren van de partnerbeloning kan deze 

mogelijke bedreiging van de onafhankelijkheid voor een deel verminderen. Doordat 

op het eerste oog aan de financiële beloningen en dus persoonlijk gewin wordt 

getornd doe ik een beroep op de intrinsieke motivatie bij accountants om de 

controlekwaliteit te verhogen. Samen met de afnemende bedreiging van de 

onafhankelijkheid zal het draagvlak bij het maatschappelijk verkeer voor het beroep 

versterken wat de toekomstbestendigheid ten goede komt. Op lange termijn zal de 

verhoging van de auditkwaliteit zich weer vertalen in het veiligstellen van financiële 

beloningen doordat het verdienmodel voor de toekomst verzekerd is. 

Hoe een en ander vorm en houvast kan worden gegeven door middel van bijvoorbeeld 

wet- en regelgeving of vanuit de beroepsgroep zelf dient bediscussieerd te worden 

tussen de verschillende actoren in de sector. Hopelijk kan deze opinie een bijdrage 

leveren aan het aanwakkeren van deze discussie zodat dit voor de maatschappij zo 

belangrijke beroep de status behoudt die het toekomt.

Marvin van Dalen behaalde in 2020 de Master Accountancy aan Nyenrode en studeert 

nu in de Post-Master. Hij is assistent-accountant bij Baker Tilly Berk.
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THE DIFFERENCE BETWEEN  
A SUIT AND A PROFESSIONAL

In my opinion being an auditor is one of the greatest jobs there 

is, requiring a combination of dedication, experience, knowl-

edge and integrity. You get to work with people who are equally 

dedicated which results in interesting conversations or discus-

sions that trigger you to be at your sharpest and to improve 

continuously. Although robotics, artificial intelligence and ana-

lytics take a leap and make our job more interesting and 

smarter, auditing will always require human contact. You are 

the one that communicates with the team, stakeholders and 

the client to perform the audit as good as possible. It is safe to 

say that communication is key in all phases of the audit process 

and should not be underestimated, especially client communi-

cation. We should put more effort in communicating with 

 clients, listening to the problems they face and providing them 

with the adequate tools. This way we provide additional value 

to the client, achieve higher audit quality and improve audit 

efficiency. 

We require information from the client to audit, we require 

answers upon questions we cannot figure out ourselves, we 

need to highlight errors and propose the correct alternatives. 

Communication enables all of this and the better the commu-

nication, the better it will benefit the quality and efficiency of 

the audit. For example, you can simply request a position paper 

regarding accounting estimates without explaining to the client 

the relevancy, criteria and purpose of the paper. Most likely, 

 

TANCO 
VAN GEELEN



24BRENDA WESTRA OPINIEPRIJS 2020

this will result in a position paper but not of the quality you expected. You will then 

have to request an improved version (maybe even multiple times), frustrating the 

audit process and possibly the client. 

Instead, you can substantiate your request with relevancy, criteria and purpose. 

Sincerely listen to or ask what problems the client faces and what they require in 

order to generate the required position paper. Collaborate to find a solution and 

guide them when necessary. Doing so, you will get the client to actively participate 

in the audit process which will benefit both parties and you will add value to the 

client. You enable the client to thoroughly understand what we do, why we do it and 

what we expect from them. Providing the client insight in different perspectives and 

help them in generating the paper with the expected quality you require. Why put so 

much effort in substantiating your request and going in-depth? As an auditor we are 

dependent upon our client and thus if we receive impossible to understand docu-

mentation it surely will not benefit your audit (neither the quality nor the efficiency). 

Fortunately, as an auditor we are a well-versed professional, experiencing a steep 

learning curve and expert in multiple skills. Unfortunately, communication, the con-

cept of listening to what the client needs, to put our requests in the correct terms 

and passing on the knowledge we have, is not one of the key pillars of our education. 

It is a skill you willingly have to develop and put effort in, to apply your experience 

and knowledge to your clients’ specific situation. Of course, there will be clients less 

voluntary to actively participate in the audit. Every client and audit is unique and 

every problem has a different solution, a solution to all is non-existent and thus 

communication will not solve all problems. Nevertheless, it should not stop you 

from trying to make full use of your knowledge by sharing this with the client, help-

ing him to improve and develop. Ultimately, this knowledge will benefit the client in 

understanding what we do, why we do it (from the perspective of the client it is 

easier to support something you understand) and what we require.

Thus, If you believe communication with your client leaves room for improvement I 

urge you to seize the opportunity. If you are convinced there is no room for improve-
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ment I will not bother you anymore. Just be aware of the impact you can make by 

listening to the client and sharing your knowledge and experience. It is an invest-

ment that requires time but potentially benefits your audit and client significantly. 

It is an investment that can make you go from a ‘regular suit’ in the eyes of the client 

that only comes to audit, in to a ‘professional’ that shows understanding, contrib-

utes and acts as a valuable partner. As Einstein already said: “Try not to become a 

man of success but rather try to become a man of value” 1.

Tanco van Geelen behaalde in 2020 de Master Accountancy aan Nyenrode en studeert nu 

in de Post-Master. Hij werkt bij de Audit & Assurance afdeling van Deloitte.

1  Miller, W. (1955, May 2). Death of a Genius. LIFE Magazine.
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JIJ BENT BEST GOED VOOR EEN …

Onze minister-president Mark Rutte noemt discriminatie in 

Nederland een “systemisch probleem”1. Deze uitspraak geeft 

mij aanleiding om discriminatie binnen de accountancybranche 

aan te kaarten. De branche heeft veel grote stappen gemaakt 

in de goede richting, maar we zijn er nog niet. Inmiddels heb ik 

in vier jaar tijd bij drie totaal verschillende accountants-

organisaties gewerkt. Dit geeft mij de ruimte om deze opinie 

niet direct te koppelen aan één organisatie of persoon. Als 

Turkse Nederlander, geboren en getogen in Nederland, wil ik 

mijn ervaringen over dit onderwerp graag vanuit een 

constructief oogpunt delen. Disclaimer: ik tackel niet het 

grotere probleem in onze maatschappij, maar wil hiermee 

bijdragen aan een praktisch bewustzijn binnen de 

accountancybranche. 

Op de middelbare school raakte ik geïnspireerd en was ik al 

zeker van mijn zaak: ik ga registeraccountant worden. In de tijd 

dat ik op zoek was naar een baan, was de arbeidsmarkt ruim. Ik 

kreeg maandenlang keer op keer een onpersoonlijke afwijzing. 

Ik kreeg te horen dat ik niet binnen teams of organisaties paste, 

zonder dat een gesprek met mij werd aangegaan. Mijn droom 

om accountant te worden viel bijna in duigen. Tot op de dag van 

vandaag wil ik niet geloven dat dit te wijten was aan mijn 

1  Rutte: ‘Ook Nederland heeft een systemisch probleem met racisme’, geraadpleegd via het 
FD (bron: https://fd.nl/economie-politiek/1346605/premier-rutte-ook-nederland-heeft-
een-systemisch-probleem-met-racisme).

 

SEREN GÜVEN

https://fd.nl/economie-politiek/1346605/premier-rutte-ook-nederland-heeft-een-systemisch-probleem-met-racisme
https://fd.nl/economie-politiek/1346605/premier-rutte-ook-nederland-heeft-een-systemisch-probleem-met-racisme
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achtergrond. Mijn vriendenkring bleef vragen waarom kandidaten met een 

soortgelijk profiel en minder ‘exotische’ achternaam wel de banen voor het oprapen 

hadden. Waarom bleef dit voor mij lastig? Ik verloor geen moed en ik bleef geloven 

dat de aanhouder wint. 

Al drie keer heb ik bewezen dat de kansen wel voor het grijpen zijn of in ieder geval 

gecreëerd kunnen worden, als je maar op de juiste plekken zoekt. Drie werkgevers 

hebben in mij, en daarmee dus de persoon die ik ben, geloofd en doen dat nog 

steeds. Ik heb echter wel situaties meegemaakt waarbij mijn achtergrond een rol 

speelde. Ik neem u mee in het verloop van twee goedbedoelde uitspraken om 

duidelijk te maken welke gevoelens daarmee gepaard gingen. 

“ Binnen onze organisatie is het belangrijk dat wij de maatschappij 

vertegenwoordigen.”

Een (informeel) diversiteitsbeleid is met goede intenties geadopteerd binnen grote 

en kleine organisaties, maar gaat dit niet het doel voorbij? Als accountants houden 

we van keiharde cijfers en normen en ook ik maak me hier soms schuldig aan. In 

hoeverre wordt discriminatie door het monitoren van deze cijfers het hoofd 

geboden? Een diversiteitsbeleid selecteert kandidaten op basis van hun culturele 

achtergrond en niet hun kwaliteiten als accountant. Een gedachte die mij wellicht 

meer kwetst als hardwerkende professional, is dat ik een baan aangeboden krijg om 

de diversiteitscijfers op te krikken. Ik wil kansen grijpen die mij toekomen op basis 

van mijn kwaliteiten als auditor of als persoon, ongeacht mijn achtergrond. Begrijp 

mij niet verkeerd: ik kan uiteraard alleen mijn lof uitspreken voor firma’s die 

diversiteit aanmoedigen! Ik wil duidelijk maken dat het voor mij persoonlijk meer is 

dan een kengetal. De mate waarin de maatschappij wordt vertegenwoordigd is niet 

uit te drukken in een verhoudingsgetal. Kunnen wij deze kengetallen loslaten 

alsjeblieft? 
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“ Trots op hoe jij het doet en de stress onder controle houdt! Je draagt vast ook 

de zorgen thuis.” 

De accountancybranche staat bekend om zijn hoge werkdruk, maar ik kon de aard 

van het persoonlijke compliment lastig plaatsen. Als ongehuwde vrouw van begin 

twintig heb ik uiteraard zoals iedereen verantwoordelijkheden in mijn privéleven, 

maar ik denk niet dat het buitengewoon anders is dan dat van mijn leeftijdsgenoten. 

Ik bedank vriendelijk voor het compliment en vraag of het verder toegelicht kan 

worden. Er wordt verwacht dat ik veel zorg draag thuis, omdat andere vrouwen met 

een soortgelijke culturele achtergrond dat ook zouden doen. Ik zou dit goed kunnen 

combineren en alle ballen hoog kunnen houden met mijn werk als assistent 

accountant. Deze verwachting wil ik noch bevestigen, noch ontkrachten, maar ik 

was wel verrast dat deze aanname werd gemaakt zonder een directe persoonlijke 

kapstok voor deze uitspraak. 

Wetenschappelijk is bewezen dat diversiteit effectieve oplossingen aanwakkert2. 

Naast dat ik een Turkse achtergrond heb, ben ik ook een vrouw in deze 

mannenbranche. Daarnaast heb ik ervaring bij verschillende klanten, teams en 

organisaties. Ik kan een andere kijk hebben op de werkzaamheden binnen de 

accountantscontrole. Hierdoor heb ik een andere kijk op controlerisico’s en 

bijbehorende controlewerkzaamheden. Ik zie de meerwaarde van een uitvoerige 

discussie om tot de meest efficiënte en effectieve controleaanpak te komen. Tijdens 

deze discussies merk ik dat er kwalitatief goede discussies worden gevoerd en dat er 

weloverwogen beslissingen worden gemaakt. Het helpt het team om een stapje 

terug te nemen en het grotere plaatje van de jaarrekeningcontrole te zien. 

2  “For decision-making teams, studies of how affect influences negotiations are of particu-
lar interest. In these problem solving situations, where flexible and creative thinking can 
lead to more effective resolutions than compromise can, positive affect is likely to be par-
ticularly beneficial for improving performance.” (Jackson, May, Whitney, & Guzzo, 1995).
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Discriminatie komt niet voort uit kwade bedoelingen, maar uit onwetendheid. Ik 

nodig u uit om het gesprek aan te gaan om eventuele vooroordelen recht te trekken. 

Daarnaast wil ik vragen om de meerwaarde van diversiteit in te zien. Diversiteit is 

een kracht, geen zwakte. Binnen onze branche moet het oké zijn om anders te zijn 

en moet ruimte geboden worden om een kwalitatief goede discussie te voeren. Geef 

deze teamleden ook een plaats en een stem binnen de teams. Op deze manier, en 

alleen zo, worden de juiste overwegingen gemaakt vanuit diverse invalshoeken. Met 

deze opinie wil ik bewustzijn creëren voor het probleem. Ik begrijp dat dit geen 

handreiking is om het probleem ook meteen op te lossen, maar ik hoop dat dit de 

dialoog erover losmaakt. We leven immers in een tijd waarin alle kandidaten 

minstens een sollicitatiegesprek verdienen om hun kwaliteiten onder woorden te 

brengen. 

Seren Güven studeert in de Master of Science in Accountancy aan Nyenrode. Ze werkt  

bij EY.
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JE HOEFT NIET ALTIJD DE BESTE TE 
ZIJN IN WAT JE DOET, ALS JE MAAR 
HET BESTE UIT JEZELF HAALT

Ruim twee jaar geleden heb ik de stap gezet te wisselen van de 

controleafdeling naar de samenstel- en adviesafdeling. De 

keuze was niet heel makkelijk, want hoe neem je de juiste 

beslissing? Graag neem ik jullie mee in hoe de keuze bij mij tot 

stand is gekomen. 

STUDIE
In eerste instantie kwam de twijfel bij mijzelf of ik nog wel mijn 

RA-titel wilde behalen, toen het met mijn studie tegenzat. Ik 

heb altijd al hard moeten werken, maar hoe veel en hoe lang ik 

ook studeerde, het kwam er niet uit. Als het studeren steeds 

niet leidt tot resultaten, dan krijg je daar geen energie meer uit 

en moet je nadenken of je jouw doelen moet bijstellen. Dat ik 

zo hard studeerde, begon me vervolgens op het werk ook par-

ten te spelen. Mijn collega’s vroegen of ik nog wel leuk vond 

wat ik deed. Ja dat wel, het werk sprak me nog steeds aan. Ik 

vond het heerlijk om naar klanten te gaan en ze te kunnen hel-

pen, dat zagen mijn leidinggevenden ook. Omdat ik vergele-

ken met de gemiddelde accountant erg sociaal ben en alle 

klanten met mij wegliepen, vroeg mijn leidinggevende zich af 

of de samenstel- en adviesdeling niet veel meer bij mij zou 

passen. In eerste instantie dacht ik daar niet serieus over na. Ik 

vond het werk namelijk erg leuk, en het zou ook een beetje als 

falen voelen als je ergens voor studeert, maar vervolgens een 

stapje terug doet, want zo voelde dat.

 

JANICE  
DE JONG
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SECOND OPINION
Toen één van de partners van de samenstel- en adviesafdeling mij op het kerstfeest 

aansprak veranderde dat. Hij vond mij een ontzettend sociaal persoon en vertelde 

me dat hij het zonde zou vinden als ik bij mijn werkgever weg zou gaan zonder dat ik 

een keer op de samenstel- en adviesafdeling had meegekeken. Hij had het gevoel 

dat de cultuur op de samenstel-afdeling beter bij mij zou kunnen passen. Toen dus 

twee verschillende mensen dat tegen mij zeiden, terwijl zij later aangaven dat niet 

met elkaar besproken te hebben, ben ik hier serieus over na gaan denken. 

POLITIEK
Rond dezelfde tijd werd mij gevraagd op de kieslijst plaats te nemen van de gemeen-

teraadsverkiezingen. Ik besloot dat te doen op een niet-verkiesbare plek (13), zodat 

ik de komende vier jaar wellicht steunraadslid kon zijn om te ontdekken of dat echt 

iets voor mij is. In maart 2018 liep het echter anders. We werden de grootste partij 

met 10 zetels, wij leverden twee wethouders, en wegens ziekte, liet iemand zijn plek 

voorbij gaan, waardoor ik de volgende op de lijst was voor een raadszetel. In juni 

2018 ben ik beëdigd na lang wikken en wegen. Ik was namelijk in de tussentijd mijn 

master gestart en ook dat was wennen. Ik gaf aan dat mijn studie op dit moment 

voor ging. Mijn partijgenoten gaven me het vertrouwen dat ze graag een jong per-

soon in de raad wilden en dat ze mij zouden beschermen tegen al te veel werk totdat 

ik mijn studie af zou hebben. 

BESLISSING
Deze samenloop van omstandigheden, gesprekken met leidinggevenden en goed 

luisteren naar mijn gevoel hebben mij doen besluiten in september 2018 de overstap 

te maken naar de samenstel- en adviesafdeling. Ook omdat het op de controle-af-

deling lastiger te verkopen was om naar huis te moeten voor de gemeenteraad in het 

drukke seizoen. Daarbij kwam dat op de samenstel- en adviesafdeling mijn rol in de 

gemeenteraad juist werd aangemoedigd, om een groter netwerk op te bouwen en 

daar aanvullende dienstverlening uit te krijgen. Ik kreeg daarom op de samenstel- 

en adviesafdeling ruimte om mezelf op politiek gebied ook te ontwikkelen. Inmid-

dels heb ik mijn master afgerond en ben ik de laatste anderhalf jaar door mijn studie 
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gevlogen. De omstandigheden en werkdruk lijken bij mij van grote invloed geweest 

op mijn prestaties.

VERSCHILLEN
De werkdruk die op beide afdelingen heerst heb ik heel verschillend ervaren. Dit 

komt met name doordat je op de controle-afdeling een beperkte tijd bij een klant 

aanwezig bent en je jezelf de druk oplegt om in die tijd zoveel mogelijk af te maken. 

De verschillen komen zeker niet alleen voort uit mijn eigen ervaring, maar ook uit 

gesprekken met concullega’s. 

Toen wij klein waren is de meesten van ons bijgebracht om te gaan doen wat je leuk 

vindt. In grote organisaties blijkt dat daarnaast ook de cultuur erg belangrijk is en de 

mate waarin die cultuur je past. Wanneer de werkdruk erg hoog is, is het belangrijk 

dat iedereen weet wat zijn/haar rol is en wat hem/haar wordt verwacht. In de 

accountancy is de professioneel kritische instelling echter ook erg belangrijk, waar-

door iedereen in een team zich wil bewijzen in een dossier. Afhankelijk van wie de 

leidinggevende is, wordt de manier van aanpakken bepaald, wat voor verwarring bij 

een assistent kan zorgen. De uitdaging is om in verschillende omstandigheden één 

team te vormen dat op dezelfde manier werkt en waarin ruimte is voor discussie. 

Iets wat op de controle-afdeling lastiger te bereiken is, omdat vaker in verschillende 

teams gewerkt wordt en je elkaar minder treft op kantoor als één groot team.

De levensles die ik zelf heb opgedaan: je hoeft niet altijd de beste te zijn in wat je 

doet, als je maar het beste uit jezelf haalt. 

Janice de Jong behaalde in 2020 de Master Accountancy aan Nyenrode. Ze is financieel 

controller bij Biersteker Gevel- en Daktechniek B.V.
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NIET ALLES IS WAT HET LIJKT
 
OVERVLOED AAN INFORMATIE
We leven in een tijdperk van informatie. Een tijdperk waarin we 

worden bedolven onder nieuwsberichten, social media posts 

en allerlei andere vormen van informatie. Door deze overvloed 

aan informatie kan de waarheid soms vertroebeld raken. 

Als we kijken naar financiële informatie van met name beursge-

noteerde ondernemingen, wordt er steeds meer informatie 

vrijwillig verstrekt aan de buitenwereld. Zo wordt er meer aan-

dacht gegeven aan corporate social responsibility, alternatieve 

prestatie-indicatoren, forecasts en strategische informatie. Er 

wordt niet meer vreemd opgekeken als een jaarrapport van een 

onderneming in de honderden pagina’s loopt. Meer informatie 

geeft gebruikers meer inzicht in de prestaties en gezondheid 

van een onderneming, maar kan ook de aandacht van de lezer 

weghalen van de pijnpunten die de onderneming niet graag 

bloot legt. 

We krijgen steeds meer informatie steeds sneller voorgescho-

teld. Ook moeten we deze informatie in een steeds hoger 

tempo verwerken en op waarde beoordelen. Beurzen reageren 

vrijwel direct op vrijgegeven informatie, waardoor er bijna geen 

tijd meer is om deze informatie echt te begrijpen en te door-

gronden. Hierdoor is het juist van belang om je ervan bewust te 

zijn dat de verstrekte informatie niet altijd de volledige waar-

heid vertelt. Stel jezelf daarom altijd kritisch op en neem infor-

matie niet zonder meer voor waarheid aan.

 

LUUK 
KAMERMAN
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VERSCHIL IN (KWALITEIT VAN) INFORMATIE
Wanneer je informatie leest en tot je neemt, is het van belang om te begrijpen wat 

de kenmerken zijn van verschillende soorten van informatie en welke impact dit 

heeft op de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid ervan. Informatie kan worden 

onderverdeeld in gereguleerde informatie en ongereguleerde informatie. 

Gereguleerde informatie is informatie die de onderneming op grond van geldende 

wet- en regelgeving verplicht is om te verstrekken. Deze informatie wordt door-

gaans gecontroleerd en is hierdoor relatief goed vergelijkbaar en betrouwbaar. Vrij-

willig verstrekte informatie is niet gereguleerd en is daardoor ook minder vergelijk-

baar en betrouwbaar. Deze informatie wordt namelijk niet wettelijk voorgeschreven 

en wordt niet altijd gecontroleerd. Vrijwillige verstrekte informatie in de jaarreke-

ning wordt wel gecontroleerd door een accountant, maar tussentijdse cijfers, pers-

berichten of social mediaberichten doorgaans niet. Deze informatie kan daarente-

gen wel relevant zijn voor de gebruiker om meer inzicht te krijgen in de prestaties 

van de onderneming. 

VERSCHILLENDE BELANGEN
Om vrijwillig verstrekte informatie goed op waarde te kunnen schatten moet je als 

lezer je bewust zijn van de verschillende belangen die de verstrekker zou kunnen 

hebben. Deze belangen liggen niet altijd in lijn met de belangen van de gebruikers 

van de informatie. Zo zal een bedrijf dat verlieslatend is, maar wel sterke groei laat 

zien, waarschijnlijk meer informatie verstrekken over de sterke groei en dit een pro-

minentere plek geven in hun rapportage naar de buitenwereld. Anderzijds zou een 

winstgevend bedrijf veel aandacht kunnen schenken aan de groei van de winst ten 

opzichte van het voorgaande jaar, maar onderbelichten dat deze stijging van de 

winst wordt veroorzaakt door eenmalige winsten op de verkoop van belangrijke 

activiteiten aan een concurrent. 

Een sprekend praktijkvoorbeeld hiervan is de press release op 13 februari 2020 van 

Takeaway.com over de jaarresultaten van 2019. Hierin is duidelijk dat de organisatie 

de nadruk probeert te leggen op de groei in orders en in omzet ten opzichte van het 
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jaar ervoor. Dit met onder andere alternatieve prestatie-indicatoren, zoals de door 

hun gehanteerde, niet gereguleerde term, EBITDA. In kleine letters wordt aangege-

ven dat dit niet alleen het bedrijfsresultaat voor de financiële baten en lasten, de 

belastingen en afschrijvingen betreft, maar dat ook incidentele lasten, op aandelen 

gebaseerde betalingen en verliezen van joint-ventures hierin niet worden meegeno-

men, waarbij de term ‘incidentele lasten’ ook nog eens een rekbaar en voor eigen 

interpretatie vatbaar begrip is. Om nog maar niet te spreken over de mogelijke 

effecten die de invoering van IFRS 16 heeft gehad op de vergelijkbaarheid met het 

voorgaande jaar. Vervolgens wordt pas bij de zesde bullet kort stilgestaan bij het 

verlies dat meer dan verachtvoudigd is ten opzichte van het jaar ervoor. 

Waar de belangen van gebruikers van financiële informatie vaak liggen bij het ver-

krijgen van een gebalanceerd beeld van de onderneming en haar krachten en zwak-

tes, zullen de belangen van een onderneming meer liggen bij het afgeven van een zo 

positief mogelijk beeld. Het is essentieel om deze belangen te begrijpen en mee te 

nemen in het gepresenteerde geheel, om een goed beeld te kunnen vormen van de 

werkelijke prestatie van een onderneming. 

BLIJF KRITISCH!
Kort gezegd is het dus belangrijk om het onderwerp of de organisatie goed te begrij-

pen om de gepresenteerde informatie goed op waarde te kunnen schatten. Zonder 

te begrijpen wat de kernactiviteit van een onderneming is, de activiteiten waar het 

geld mee verdiend wordt of zou moeten worden, is het onmogelijk om een goed 

oordeel te kunnen vellen. Zeker in deze tijd waarin organisaties steeds complexer 

zijn geworden en het steeds minder vaak direct duidelijk is waarmee de onderne-

ming haar geld verdient. Hierbij is het dus belangrijk om kritisch te zijn op de gepre-

senteerde informatie en deze te relateren aan de kennis die je al hebt van de onder-

neming. Zonder een kritische houding en verdieping in de informatie ben je 

kwetsbaar voor misleiding en manipulatie. 

Luuk Kamerman behaalde in 2020 zijn Master Accountancy aan Nyenrode en  studeert 

nu in de Post-Master. Hij werkt als senior assistent-accountant bij KroeseWevers.
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DE CHAMPIONS LEAGUE:  
VOETBAL VS COMMERCIE 0-3
 

 

Op 1 juni 2019 werd in het Estadio Wanda Metropolitano de 

finale van de Champions League 2018/2019 gespeeld. Totten-

ham Hotspur en Liverpool, twee Engelse clubs, stonden tegen-

over elkaar. Met een eenvoudige 2-0 overwinning haalde Liver-

pool de wisselbeker naar Engeland en doorbrak het de 

hegemonie van Real Madrid, dat vier van de vijf voorgaande 

titels had gewonnen. Ook Liverpool won het toernooi meer dan 

eens en Engeland is na Spanje het land dat de cup met de grote 

oren het vaakst binnenhaalde, van een echt frisse wind was 

daarom geen sprake. 

In de schaduw van de finale strandde Ajax thuis in de Johan 

Cruijff Arena vanwege een laat doelpunt van de spurs. Het ver-

driet direct na het doelpunt en in de dagen na de wedstrijd was 

tekenend. Dit was dé kans op Europees succes. Dit was een 

seizoen waarin alles klopte. En dat hebben Nederlandse clubs 

en clubs uit andere kleinere (voetbal)landen nodig om Euro-

pees enige rol van betekenis te kunnen spelen. 

 

HET KAN ANDERS!
Gestart als een toernooi tussen kampioenen uit de verschil-

lende Europese landen, is de Champions League inmiddels een 

miljoenenbal geworden. De opzet van het toernooi is in de 

afgelopen decennia meerdere malen aangepast in het voordeel 

van clubs uit de grote competities. Omdat bovendien gebruik 

wordt gemaakt van lotingsbeperkingen, wordt de competitie 

 

MINKE 
KOERHUIS
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voorspelbaar en dienen kleine clubs voornamelijk als kanonnenvoer voor de Euro-

pese grootmachten. En dat moet anders. Met mijn scriptie heb ik aangetoond dat 

Financial FairPlay (hierna: FFP) en de kwaliteit van de accountantscontrole niet heb-

ben geleid tot de gewenste nivellering, de UEFA is daarom aan zet! Verdeel de mil-

joenen euro’s startpremie evenredig, laat lotingsbeperkingen eerder los en beperk 

het aantal deelnemers per land tot drie. Het is noodzakelijk om de grootste Euro-

pese voetbalcompetitie nieuw elan te geven. 

KAMPIOENEN OF GROTE NAMEN?
In het seizoen 1997/1998 werd de Champions League voor het eerst opengesteld 

voor clubs die net geen kampioen van eigen land waren geworden. Dit gold overi-

gens alleen voor landen die hoog op de UEFA ranglijst stonden. Enkele wijzigingen 

later werd de huidige systematiek bereikt, die gaandeweg meer voordelig is gewor-

den voor clubs uit de grote competities. Inmiddels gaat 75% van de tickets voor de 

groepsfase waarmee het hoofdtoernooi start naar de 10 landen die het hoogst op de 

UEFA ranglijst staan. De vier hoogst genoteerden mogen zelfs ieder vier deelnemers 

direct inschrijven. De kampioenen van de landen die buiten de top 10 vallen strijden 

in diverse voorrondes om de acht overgebleven tickets. 

Vanwege het gebruik van lotingsbeperkingen kunnen twee clubs uit hetzelfde land 

elkaar pas in de kwartfinale voor het eerst treffen. Deze regel zorgt ervoor dat de 

grote clubs meer kans hebben op een gunstige loting en leidt bovendien meer dan 

eens tot ‘nationale’ wedstrijden in de laatste fase van het toernooi. Het leidt tot een 

relatief voorspelbaar verloop. De diversiteit binnen het toernooi neemt af en hier-

mee verdwijnt een deel van de charme die Europese voetbal met zich meebrengt. 

SCHULDEN EN SCHEVE GEZICHTEN
Sinds de liberalisering van de voetbalmarkt in 1995 zijn de geldstromen binnen de 

sector exponentieel gestegen. Met name grote Europese clubs stelden sportieve 

boven financiële belangen en gaven veel meer geld uit dan binnenkwam met schul-

den en kapitaalinjecties van investeerders als gevolg. Aanhoudende onvrede over 

financiële ongelijkheid tussen deelnemende clubs uit de verschillende landen zorgde 
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ervoor dat de UEFA in 2011 Financial FairPlayintroduceerde. Bij deze vorm van toe-

zicht moeten relevante inkomsten en uitgaven van een club binnen gestelde kaders 

in balans zijn. 

FFP werd in Nederland goed ontvangen. Maarten Fontein, voormalig bestuurder van 

Ajax en mede-ontwikkelaar van de FFP-regels, liet in 2011 in het Parool optekenen 

dat ‘Ajax binnenkort de Champions League weer kan winnen’. Maar dat is nog altijd 

niet gebeurd. Sterker nog, uit onderzoek naar het effect van FFP blijkt dat de ver-

schillen tussen arme en rijke clubs sinds de invoering van de regeling zijn toegeno-

men. 

Een verklaring kan worden gevonden in het feit dat de financiële huishouding op 

clubniveau in balans moet zijn. De regeling geeft clubs die grote inkomsten genieten 

de ruimte om veel geld uit te geven, terwijl clubs met lagere inkomsten beperkt 

worden in hun budget. Op deze manier is het voor clubs die de financiële boot heb-

ben gemist schier onmogelijk om de kloof naar de Europese top structureel te dich-

ten. 

MONEYBALL
De commerciële waarde van de Champions League als geheel is sinds de eeuwwisse-

ling sterk toegenomen. Dit is met name zichtbaar rondom televisiegelden, sponso-

ring en merchandising. Hoewel UEFA zal betogen dat dit de resultante is van een 

sterk deelnemersveld, laat onderzoek zien dat waarde van sport bepaald wordt door 

spanning. En spanning draait niet alleen om klinkende namen, dat toonde Ajax wel 

aan toen het vorig jaar als underdog bijna de finale haalde. 

Een significant deel van de genoemde commerciële waarde wordt in de vorm van 

prijzengeld uitgekeerd aan de deelnemers aan de competitie. Het is een belangrijke 

bron van inkomsten voor de clubs. In de verdeling van het prijzengeld worden pres-

taties uit het recente verleden meegewogen, zodat eenmalig succes maar karig 

wordt beloond. En dat is in het nadeel van kleinere clubs, die jaarlijks moeten strij-

den om het hoofdtoernooi te halen. 
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Alle voor- en nadelen afwegend, is de huidige opzet van de Champions League op 

alle fronten voordelig voor clubs uit grote competities. UEFA is nu aan zet! Een ken-

tering kan alleen ontstaan als zij voetbal weer op nummer 1 zet. Het brengt de com-

petitie nieuw elan, waarmee spanning en commerciële waarde op langere termijn 

gewaarborgd kan worden. 

Minke Koerhuis behaalde in 2019 de Master Accountancy aan Nyenrode. Ze werkt als 

Management Controller bij Portaal.
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DE WERKDRUK AANPAKKEN  
DOE JE SAMEN 
 

Druk zijn lijkt tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. 

De afgelopen jaren betrapte ik mezelf er ook op. Als iemand 

aan mij vroeg hoe het ging, reageerde ik met “goed, maar 

druk”. Druk zijn wordt in de accountancy gezien als normaal. 

Sommige collega’s zullen zelfs zeggen dat het erbij hoort, dat 

je wel veel overuren moet maken als je verder wilt kunnen 

groeien. Er zijn eerder al verschillende artikelen geschreven 

over dat de werkdruk te hoog ligt en dat hier iets aan moet 

veranderen. Maar als ik naar mijn eigen situatie, die van colle-

ga’s en van studenten om mij heen kijk, lijkt de werkdruk niet 

te zijn verminderd en misschien zelfs alleen nog maar te zijn 

toegenomen. Werkdruk kan niet eenzijdig worden vermin-

derd, hierin zullen werkgevers en werknemers moeten samen-

werken.

WAT KAN JE ALS WERKGEVER DOEN

Ga in gesprek

Als werkgever kan het moeilijk zijn om te zien wanneer een 

medewerker het te druk heeft. Waarbij de ene medewerker te 

veel werkdruk ervaart, kan de ander misschien nog wel vier 

klussen extra doen. Het is daarom van belang om in gesprek te 

gaan en te blijven met de werknemers. Alleen op deze manier 

wordt duidelijk wanneer en op welke manier zij druk ervaren. 

 

GWENNEFEVRE 
LAI
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Wees kritisch in je aannamebeleid

Een andere optie die op korte termijn kan worden toegepast, is om kritisch te zijn in 

het aannamebeleid. Elk accountancykantoor heeft het druk en elk kantoor is continu 

op zoek naar nieuwe medewerkers. Medewerkers aannemen die niet bij het vak of 

bij het kantoor passen, kost de bestaande medewerkers door begeleiding onnodig 

tijd en energie. Dit is voor niets als blijkt dat deze nieuwe medewerker niet in de 

situatie past. Het niet aannemen van deze medewerkers zal de huidige werkdruk 

niet verminderen. Maar in ieder geval ook niet verhogen.

Kritisch zijn in het aannamebeleid geldt ook bij nieuwe klanten. Het aannemen van 

klanten die niet bij de organisatie en haar medewerkers passen, zal ervoor zorgen 

dat de medewerkers meer werkdruk ervaren. Om te bepalen of een klant kan blijven 

wordt vaak gekeken naar de fun-factor. Dit is een positieve ontwikkeling, maar fun 

telt relatief vaak niet het zwaarst. Als de klant voldoende inkomsten genereert is de 

kans groot dat die blijft, ondanks een mogelijke lage fun-factor. Als van dit soort 

klanten afscheid wordt genomen en de werknemers meer werkplezier hebben, zul-

len zij minder druk ervaren en meer werk kunnen verrichten. Hierdoor hoeven de 

inkomsten niet terug te lopen.

Creëer een 09:00 tot 17:00 mentaliteit

Daarnaast moeten werkgevers er rekening mee houden dat zij het voorbeeld zijn 

voor de rest van de organisatie. Als de partner van het kantoor dagelijks van 08:00 

tot 20:00 aan het werk is, zullen medewerkers zich, wellicht onbewust, ook eerder 

geneigd voelen om niet op tijd naar huis te gaan. Ook partners hebben het druk, 

maar juist zij zouden het voorbeeld moeten geven dat werken van 09:00 tot 17:00 

ook haalbaar is. Als medewerkers van 09:00 tot 17:00 werken en niet de werkdruk 

ervaren die het lastig maakt, zullen zij ook meer bereid zijn om juist harder of over 

te werken op momenten dat zoiets nodig is. Hiermee komt het werk op tijd af, maar 

worden werknemers ook gezond en tevreden gehouden.
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WAT KAN JE ALS WERKNEMER DOEN

Wees kritisch in je sollicitatie

Kritisch zijn is van groot belang bij het kiezen voor een werkgever. Je zal moeten 

nagaan of deze werkgever je wel biedt wat je zoekt en of de bestaande medewerkers 

wel bij je passen. Ook reistijd is een belangrijk aspect. De werkdagen duren langer 

bij meer reistijd, dan wanneer je dicht bij huis werkt. Hierdoor wordt je werkdag niet 

van 08:30 tot 17:30, maar bijvoorbeeld van 07:30 tot 18:30. Als je dan vervolgens 

ook nog zou willen sporten, eten en op tijd naar bed wil, blijft er weinig tijd over voor 

ontspanning. Juist deze ontspanning heb je nodig, om het dagelijkse harde werken 

aan te kunnen.

Wees open en eerlijk

Als je eenmaal voor een werkgever hebt gekozen, is het van belang om altijd open en 

eerlijk te zijn. Dit klinkt logisch en makkelijker dan het is. Maar als je werkgever niet 

weet wanneer jij druk ervaart, kan hij er ook niets aan veranderen. Om de druk voor 

jezelf zo veel mogelijk te verminderen, is het handig om planningen te maken. Plan 

voor jezelf wanneer je iets wil doen en hoelang je verwacht nodig te hebben. Stem 

dit vervolgens af met je leidinggevenden. Op deze manier zien zij dat je in oplossin-

gen denkt en creëer je rust voor jezelf.

Daarnaast is het van belang om je grenzen aan te geven. Overwerken zal in sommige 

gevallen moeten. Maar als er ook een belangrijk tentamen aan komt, zal je dit aan 

moeten geven en samen naar een oplossing moeten zoeken. Als je grenzen niet wor-

den gerespecteerd, is het vooral tijd om een werkgever te zoeken die dit wel doet.

LAAT HET BEROEP NIET UITSTERVEN
Binnen de accountancysector is sprake van een hoog verloop. Medewerkers stoppen 

niet alleen omdat ze het vak niet meer leuk vinden, maar ook omdat zij vinden dat er 

te weinig tijd over blijft. Dit schrikt potentiële werknemers af om voor de accoun-

tancy te kiezen, er gaat ten slotte veel werkdruk mee gepaard. Om het verloop van-

wege de werkdruk tegen te gaan en het beroep aantrekkelijker te maken zal de 
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werkdruk omlaag moeten. De schuld ligt bij niemand, de oplossing ligt bij ons 

samen.

Gwennefevre Lai behaalde in 2020 de Bachelor Accountancy aan Nyenrode en studeert 

nu in de Master. Ze werkt als senior audit assistant bij Mazars.



47BRENDA WESTRA OPINIEPRIJS 2020



48BRENDA WESTRA OPINIEPRIJS 2020



49BRENDA WESTRA OPINIEPRIJS 2020

DIVERSITEIT GAAT NIET ALLEEN 
OVER VERSCHIL TUSSEN MANNEN 
EN VROUWEN…

 

Een discussie die vaak terugkomt in het maatschappelijk 

debat, veel te vaak als je het mij vraagt, gaat over diversiteit in 

het bestuur van organisaties. Wat verstaan wij eigenlijk onder 

diversiteit? Afgelopen najaar heb ik mijn bachelorscriptie 

geschreven over de invloed van diversiteit, in gender en per-

soonskenmerken, in topfuncties van een organisatie op de 

prestaties van een onderneming. De titel van mijn scriptie 

was: “Diversiteit in topfuncties: een streven of een resultaat?” 

Met deze titel heb ik toen al geprobeerd de lezer aan het den-

ken te zetten over de positieve impact die diversiteit kan heb-

ben op een organisatie. De maatschappij zou zich bij de dis-

cussie over diversiteit dan wel moeten verdiepen in de invloed 

hiervan op organisaties, in plaats van zich te baseren op het 

verschil tussen mannen en vrouwen, wat maatschappelijk 

gewenst is. We beperken diversiteit nu te veel tot het onder-

scheid tussen mannen en vrouwen en we kijken daarbij niet 

verder dan onze neus lang is.

WET- EN REGELGEVING OVER DIVERSITEIT
Door middel van regulering hebben overheden en overige 

instanties reeds geprobeerd om invloed uit te oefenen op de 

man-vrouwverhouding in organisaties. Zo is in Nederland 

sinds januari 2013 een wettelijk streefcijfer ingevoerd voor 

grote NV’s en BV’s voor een evenwichtige zetelverdeling tus-

sen mannen en vrouwen in de Raad van Bestuur en in de Raad 

 

LARISSA LETER
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van Commissarissen. Echter, bij de invoering van dit wettelijk streefcijfer is geen 

uitspraak gedaan over verwachtingen omtrent de financiële impact hiervan op orga-

nisaties en wordt slechts gesproken over verschil in gender. Mijns inziens leggen we 

bij de diversiteitsdiscussie in het bedrijfsleven de focus té veel op de man-vrouw-

verhouding in organisaties, terwijl we ons meer zouden moeten verdiepen in de 

invloed van diversiteit in bredere zin op organisaties. De wet- en regelgeving die nu 

zorgt voor diversiteit in organisaties lijkt te veel gebaseerd op de maatschappelijke 

wens, waarbij het niet duidelijk is of een juiste man-vrouwverhouding in het bestuur 

écht goed is voor organisaties.

DÉ MAATSCHAPPELIJKE WENS
Het kabinet heeft met de invoering van de regelgeving getracht het belang van 

diversiteit in de top van Nederlandse bedrijven aan te duiden. Als blijkt dat de 

invoering van de wetgeving geen positieve effecten heeft op de prestaties van de 

onderneming, kan de invoering van wetgeving met betrekking tot diversiteit een 

manier zijn om te voldoen aan maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van 

gelijkheid. Zijn wij ons er wel van bewust dat het beleid met betrekking tot diversi-

teit dus niet altijd gebaseerd is op onderzoek? Zou de maatschappelijke wens niet 

moeten zijn dat we een divers bestuur creëren en dat organisaties daar de voordelen 

van kunnen benutten? In mijn onderzoek heb ik namelijk ontdekt dat de wetgeving 

niet zo duidelijk op onderzoek gebaseerd is als je zou denken.

HET BELANG VAN PERSOONSKENMERKEN
Uit mijn onderzoek blijkt dat daadwerkelijk een significant positieve relatie is aan-

getoond tussen diversiteit in topfuncties van een organisatie en de ondernemings-

prestaties. Echter, deze significant positieve relatie wordt verklaard door de aanwe-

zigheid van diversiteit in zijn algemeenheid, waarbij ‘diversiteit’ volgens 

onderzoekers niet alleen toeziet op verschil in gender, maar ook op verschil in per-

soonskenmerken. Wetenschappelijk gezien blijkt dat het voor de prestaties van de 

onderneming vooral van belang is dat de Raad van Bestuur en de Raad van Commis-

sarissen bestaan uit functionarissen met een samenstel van verschillende persoons-

kenmerken (en niet te veel van hetzelfde). Verschillende taken vereisen namelijk 
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verschillende vaardigheden om effectief te kunnen worden uitgevoerd. Eigenschap-

pen die worden geassocieerd met vrouwelijke leiderschapsstijlen zijn nu eenmaal 

anders dan eigenschappen die worden geassocieerd met mannelijke leiderschaps-

stijlen. Echter, de samenleving zoals wij die nu kennen, bestaat ook uit mannen met 

vrouwelijke kenmerken en vice versa. Dit impliceert daarom dat, in ieder geval op 

basis van wetenschappelijk onderzoek, niet is aangetoond dat de ingevoerde maat-

regelen omtrent een wettelijk streefcijfer voor een evenwichtige zetelverdeling 

financieel gunstig zijn voor organisaties.

DIVERSITEIT BENUTTEN VOOR HET BEHALEN VAN SUCCES
Het niet aantonen van een relatie waarbij het alleen gaat over diversiteit op basis 

van gender maakt dat de huidige wetgeving niet meer relevant is. Daarom zou aan 

organisaties niet moeten worden opgelegd om te voldoen aan regelgeving die voor 

hen geen positieve financiële impact heeft. Onderzoekers zouden, alvorens wet- en 

regelgeving ingevoerd wordt, moeten vaststellen wat een goede mix is van diversi-

teit in de top van een organisatie die zorgt voor een optimalisatie van de onderne-

mingsprestaties. Hierbij is het van belang dat de onderzoekers, de overheid, maar 

bovenal de maatschappij, zich bij de discussie over diversiteit in het bestuur van een 

organisatie meer verdiept in de invloed daarvan voor organisaties in plaats van zich 

te baseren op wat maatschappelijk gewenst is. Op deze manier zouden we qua 

diversiteit en qua ondernemingsprestaties vooruitgang maken. En nog belangrijker, 

kunnen we de ellenlange discussies over diversiteit en daarmee het gevoel van onge-

lijkheid in de samenleving tussen mannen en vrouwen voorgoed achter ons laten.

Larissa Leter behaalde in 2019 de Bachelor Accountancy aan Nyenrode en studeert nu in 

de Master. Ze werkt als senior assistent accountant bij BDO.
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PERRY  
VAN DER MEER

DE DOORSLAG VAN INNOVATIE
 

Als ik (pre-corona) een willekeurig nieuwsmedium open, valt er in 

slechte tijden bijna dagelijks wel iets te lezen over de dalende 

kwaliteit van de accountantscontrole. Er worden commissies 

ingesteld en we worden overspoeld met maatregelen en aanbe-

velingen. Het cliché “Vroeger, toen was alles beter” zou in deze 

context zeker niet misstaan. Hoe kan het nou zijn dat de kwaliteit 

van onze voorgangers zoveel beter was? En is dat werkelijk zo?

Al vrij snel werd mijn aandacht getrokken door de dalende ten-

dens van de hoeveelheid onderzochte data, wat zich het beste 

toe laat lichten aan de hand van onderstaande figuur.

 

Figuur 1 Hoeveelheid onderzochte data afgezet tegen de tijd

In de beginjaren van het beschermde accountantsberoep beston-

den de werkzaamheden uit het grotendeels reconstrueren van de 

gehele administratie. Uiteraard was deze methode volkomen 

inefficiënt, maar de hoeveelheid informatie die werd onderwor-

pen aan een controle was enorm (punt 1 in bovenstaande figuur).
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Onder druk van bijvoorbeeld de inkrimpende budgetten vond een verschuiving 

plaats van punt 1 naar punt 2. De intrede van het risicogericht controleren en het 

gebruik van steekproeven zorgde voor een sterke daling van de hoeveelheid onder-

zochte data. Zouden we kunnen stellen dat de kwaliteit hierdoor ook langzaamaan 

is afgenomen? Eén ding lijkt duidelijk: een grotere hoeveelheid onderzochte data 

geeft meer zekerheid, wat ten goede komt aan de kwaliteit van de controle.

Door het gebruik van innovatieve toepassingen (lees: data-analyse) zou deze dalende 

trend weer omgekeerd kunnen worden. Ter illustratie zijn in onderstaande figuur 

twee “controles” opgenomen: één waarin het gebruik van innovatie wordt omarmd 

en één waarin het gebruik wordt verafschuwd. Het gebruik van innovatie zal weer 

leiden tot een nieuw dilemma: tijdswinst of kwaliteitswinst?

 

Figuur 2 Invloed van innovatie op de controle

Wanneer innovatie wordt toegepast, maar de hoeveelheid onderzochte data gelijk 

blijft, zal dit leiden tot een efficiëntievoordeel. Echter, wanneer er waarde wordt 

gehecht aan meer zekerheid, kan ook dezelfde tijd in de controle worden geïnves-

teerd als voorheen. Het grote verschil is dat in diezelfde tijd nu veel meer data kun-

nen worden onderworpen aan een controle. 

Het gebruik van innovatie (met daarbij de keuze voor kwaliteitswinst) kan de inge-

zette dalende tendens dus weer omkeren, zoals te zien is in onderstaande figuur. 
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Het omkeren van de tendens komt weer ten goede aan de kwaliteit van de controle, 

omdat er nu veel meer informatie wordt onderzocht om tot een oordeel te komen.

 

Figuur 3 Hoeveelheid onderzochte data afgezet tegen de tijd met toegepaste innovatie

Beeld je eens een klant in waar enige vorm van functiescheiding in de betalingsorga-

nisatie ontbreekt, of waarvan je juist de werking van de functiescheiding wilt testen. 

Mocht je tot de groep behoren die het gebruik van innovatie verafschuwt, dan zul je 

qua bijbehorende gegevensgerichte testwerkzaamheden waarschijnlijk terugvallen 

op een steekproef of andere deelwaarneming. Laten we zeggen dat daar 150 items 

uit komen rollen. Voor deze items zou je kunnen toetsen of het bedrag naar het 

juiste rekeningnummer is overgemaakt, waarmee je hebt voldaan aan de ‘minimum 

zekerheid’.

Mocht je innovatie juist omarmen, dan zou je een alternatief van bovenstaande 

werkzaamheden kunnen uitvoeren. Op basis van een export van alle bankmutaties 

(tevens een externe bron) kun je data-analyses uitvoeren op bijvoorbeeld wisse-

lende rekeningnummers, eenmalig gebruikte rekeningnummers of betalingen aan 

failliete partijen. Laten we voor het gemak stellen dat ook hier 150 uitzonderingen 

uitkomen. Voor deze items kun je vervolgens terugvallen op de ‘traditionele’ test-

werkzaamheden.
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In het tweede geval zijn de slimme analyses een substituut voor de deelwaarneming, 

maar nu integraal en een stuk sneller. Het bespreken van de uitzonderingen levert 

mij veel waardevollere informatie op dan het controleren van 150 willekeurige items. 

Ook de hoeveelheid onderzochte data neemt door het gebruik van deze methode 

substantieel toe.

Mijns inziens zorgt de juiste toepassing van innovatie hier voor een doorslag in de 

kwaliteit: die gaat weer terug omhoog. Wees dus niet bang dat slimme technologie 

ons beroep over gaat nemen; goed gebruik ervan zorgt er juist voor dat we onze tijd 

kunnen besteden aan de ‘goede’ dingen. Hiermee kunnen we het vertrouwen van de 

maatschappij terugwinnen en worden we niet bedolven onder nog meer maatrege-

len.

Perry van der Meer is werkzaam als IT-Data Specialist bij Confirm Accountants en volgt 

de Master Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit.

BRONNEN
• Van der Meer, P. (2019). Implementatie van data-analyse in de accountantscontrole bij een middel-

grote accountantsorganisatie (Afstudeeropdracht). Accountancy, Hogeschool van Arnhem en 
 Nijmegen, Arnhem.
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CYRIEL NYSTEN

WINSTMAXIMALISATIE BEHOEFT 
REPARATIE 
KLIMAATVERANDERING IS NIET ALLEEN EEN MILIEUPROBLEEM,  
HET IS OOK EEN ECONOMISCH PROBLEEM

 

Vanwege maatregelen rondom het coronavirus is de uitstoot 

van het broeikasgas CO2 over de eerste vier maanden van 2020 

wereldwijd met ongeveer 9% gedaald ten opzichte van dezelfde 

periode vorig jaar.1 De daling is tijdelijk en een versnelde stij-

ging van de uitstoot is waarschijnlijk zodra de wereldeconomie 

weer op gang komt. Een structurele aanpak van het klimaat-

probleem is nodig en vraagt om een brede blik. Ook beroepen 

die ogenschijnlijk weinig met klimaatverandering te maken 

hebben zullen een rol moeten spelen. Juist finance professio-

nals kunnen een essentiële rol vervullen in de aanpak van kli-

maatproblemen. Dit vereist wel een significante cultuurveran-

dering in het denken en handelen van de individuele 

professionals en de organisaties waar zij werken. 

DE EFFECTEN VAN KLIMAATVERANDERING
Sinds 1900 is het wereldwijd gemiddeld 1 graad warmer gewor-

den. De gemiddelde temperatuur in Nederland is met 2 graden 

zelfs iets meer toegenomen.2 De effecten hiervan op het 

Nederlandse landschap zijn nu al merkbaar: extreme droogte 

en stormen komen met een grotere regelmaat voor. De 

1  Le Quéré, C., Jackson, R.B., Jones, M.W. et al. Temporary reduction in daily global 
CO2 emissions during the COVID-19 forced confinement. Nat. Clim. Chang. (2020).  
https://doi.org/10.1038/s41558-020-0797-x

2  Rijksoverheid. (2020, April 21). Compendium voor de Leefomgeving. Retrieved from Tem-
peratuur in Nederland en Mondiaal, 1907 - 2019: https://www.clo.nl/indicatoren/
nl0226-temperatuur-mondiaal-en-in-nederland?ond=20883



60BRENDA WESTRA OPINIEPRIJS 2020

milieu-impact gaat verder dan alleen de verandering van de temperatuur, denk aan 

biodiversiteit, luchtkwaliteit en watergebruik. Onze planeet kent grenzen en een 

aantal grenzen is inmiddels overschreden.3 De gevolgen hiervan beperken zich niet 

alleen tot het milieu, maar hebben ook sociale en economische consequenties. 

EEN ANDERE OPVATTING VAN HET BEGRIP ‘WINST’
Bedrijven volgen veelal een shareholder model in hun streven naar maximaal financi-

eel rendement voor de aandeelhouder. Met dat doel onttrekken organisaties mid-

delen aan de planeet om producten te maken met een beperkte gebruikshorizon en 

zonder na te denken over hergebruik of externe effecten voor de samenleving.4 De 

realiteit van die visie haalt ons langzaam in, een uitputtingseconomie is niet langer 

houdbaar. Als iedereen hetzelfde zou consumeren als de gemiddelde Europeaan, 

dan hebben we een planeet nodig die driemaal zo groot is als onze aarde.5 Dirk 

Schoenmaker, Professor in Banking en Finance aan de Rotterdam School of Manage-

ment, stelt dat het milieu en sociale aspecten randvoorwaarden zijn voor een goed 

functionerende economie en dat organisaties daar in hun beslissingen rekening mee 

dienen te houden. Hij propageert het gebruik van een stakeholdermodel, waar aan-

dacht wordt geschonken aan verschillende belanghebbenden in het bedrijfsproces.6 

Een dergelijke systematische verschuiving in het handelen van organisaties is lastig 

en pogingen daartoe hebben soms meer weg van een marketingcampagne dan een 

welgemeende koersverandering. 

3  Stockholm University. (2020, May 31). Stockholm Resilience Centre: Sustainability Science 
for Biosphere Stewardship. Retrieved from Planetary boundaries research: https://www.
stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html

4  MacArthur, E. (2013). Towards the circular economy, economic and business rationale for 
an accelerated transition. Ellen MacArthur Foundation: Cowes, UK.

5  World Economic Forum. (2019, May 16). Agenda. Retrieved from Europeans are living bey-
ond Earth’s means: https://www.weforum.org/agenda/2019/05/europeans-are-li-
ving-beyond-earth-s-means/

6  Schoenmaker, D., & Schramade, W. (2018). Principles of Sustainable Finance. Oxford Uni-
versity Press.
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Toch is het nuttig voor organisaties om hier meer aandacht aan te schenken, om een 

aantal redenen:

1.  Bedrijven streven naar continuïteit en op de lange termijn vormt het klimaat een 

groot risico voor de huidige wijze waarop bedrijven ondernemen. Op korte ter-

mijn zullen organisaties zich ook moeten conformeren aan de toenemende regu-

lering door overheden op dit vlak. 

2.  Het bewustzijn over klimaatverandering is groot onder jongeren.7 Er komt een 

generatie die het, als consument of werknemer, in mindere mate zal accepteren 

als een bedrijf geen duurzaam bedrijfsmodel adopteert. 

3.  Investeren in duurzame middelen biedt een kans voor bedrijven om efficiënter te 

werken of zich te differentiëren. Terwijl investeren in activa die niet verenigbaar 

zijn met een duurzame economie kan leiden tot stranded assets, waarbij bedrij-

ven risico lopen op aanzienlijke waardevermindering. 

 

DE ROL VAN SUSTAINABLE FINANCE
Duurzaamheid is een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. Finance professio-

nals hebben daar een rol in te spelen. Allereerst, omdat finance verantwoordelijk is 

voor het beheren van de middelen van een bedrijf zodat het haar doelstellingen kan 

bereiken. In die rol is finance van nature bezig met het in kaart brengen en beheer-

sen van risico’s. Klimaatverandering en risico’s voor het bedrijfsmodel zouden 

daarin moeten worden meegenomen. Een concreet voorbeeld is het doorberekenen 

van de milieu-impact in de prijs van een product. Finance kan daarnaast bijdragen 

aan een duurzamere wereld door het investeren hierin te vergemakkelijken via 

‘groene’ financiële instrumenten of verhoogde transparantie. Bedrijven kunnen 

transparanter zijn over hun emissies en concrete investeringsplannen presenteren 

om die emissies te verminderen.8 Een bestaand voorbeeld zijn de ESG-criteria die 

bedrijven gebruiken om aan de buitenwereld te laten zien dat de organisatie werk 

7  State of Youth. (2019, November 25). Climate Preferendum. Retrieved from Voting Hub: 
Climate Action: https://stateofyouth.org/voting-hub/climate-action.

8  Cerf, D., & Savage, A. (2008). 10 Financial management to support sustainability. Creating 
Sustainable Work Systems: Developing Social Sustainability, 147.
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maakt van duurzaamheid. Ten slotte kan finance een rol spelen in het scherp houden 

van de organisatie in het bereiken van haar duurzame doelstelling. Zo is voor de 

interne beheersing het hanteren van een duurzame balanced scorecard een mogelijk 

stuurinstrument. 

Uiteraard zijn er meer oplossingen denkbaar, de wereld aan opties wordt alleen 

beperkt door onze motivatie en creativiteit. Laten we daar nu onze schouders onder 

zetten. Klimaatverandering is de realiteit van vandaag en morgen. De huidige gene-

ratie finance professionals zal rekening moeten houden met het milieu, want geld is 

niet eetbaar.

Cyriel Nysten behaalde in 2019 de Executive Master of Finance & Control aan Nyenrode. 

Hij is werkzaam als manager bij EY CFO Consulting.
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KYRA  
DEN OUDEN

WIE BETAALT DE REKENING?
 

Voordat ik als auditor begon, werkte ik als Customer 

  Service-medewerker bij Drukwerkdeal.nl. Daar staat klant-

tevredenheid hoog in het vaandel. Als Customer Service-me-

dewerker kreeg ik veel vrijheid om de klant tevreden te stellen. 

Vanuit het model van Treacy en Wiersema (1993) staat dit 

bekend als een Customer Intimacy-aanpak. Het model introdu-

ceert drie disciplines (Customer Intimacy, Operational Excel-

lence en Product Leadership) die door een organisatie beheerst 

moeten worden. In één van de disciplines moet de organisatie 

excelleren. 

In mijn masterscriptie heb ik deze ervaring toegepast. In de 

accountancy ligt de focus op Operational Excellence: de hoog-

ste kwaliteit leveren op een zo efficiënt mogelijke wijze. In mijn 

scriptie heb ik een ander perspectief toegepast, namelijk 

Customer Intimacy. Ik heb onderzocht of een Customer Intima-

cy-aanpak in de auditsector de klanttevredenheid verhoogt. 

Dit heeft geen significant bewijs opgeleverd: de auditor moet 

immers onafhankelijk zijn van de controlecliënt en het maat-

schappelijk verkeer dienen. Dit om schandalen zoals deze zich 

in het verleden hebben voorgedaan (bijvoorbeeld Enron en 

WorldCom) te voorkomen. De conclusie van mijn scriptie (2020) 

resulteerde daarom in de volgende vraag: is het logisch dat de 

controlecliënt de rekening van de auditor betaalt? Hierdoor zal 

de auditor immers altijd geneigd blijven de controlecliënt 

tevreden te stellen en staat de onafhankelijkheid onder druk. 

Als de klant de auditor niet betaalt, wie betaalt deze rekening 

dan wel?
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FONDS
Ik stel voor dat de controlecliënt niet direct aan de auditor betaalt maar dat de reke-

ning betaald wordt aan een tussenorganisatie. Een soort fonds. Ook de andere par-

tijen die de assurance van de auditor gebruiken dragen bij aan dit fonds. Afhankelijk 

van de omvang en complexiteit van de controlecliënt wordt de fee bepaald die de 

controlecliënt aan het fonds moet betalen. Vanuit dit fonds wordt de rekening van 

de auditor weer betaald.

Dit fonds speelt tevens in op de constatering van de Commissie Toekomst Accoun-

tancysector in haar rapport ‘Vertrouwen op controle’ (2020) dat de combinatie van 

audit en advies zou leiden tot een te commerciële, op omzet gedreven, cultuur en 

dat het verdienmodel zou kunnen leiden tot vereenzelviging met de controlecliën-

ten en dus een gebrek aan kritisch vermogen. Met behulp van het fonds kunnen 

audit en advies nog steeds naast elkaar bestaan in eenzelfde organisatie, maar is er 

sprake van een gereguleerd verdienmodel en geen vereenzelviging met de controle-

cliënt. De bijdrage van de controlecliënt aan het fonds is immers gebaseerd op een 

vooraf bepaalde formule die wettelijk is vastgesteld.

In bijvoorbeeld Maleisië (Iskandar et al., 2010) is het heel gebruikelijk dat de audit 

fee bepaald wordt op basis van een voorgeschreven formule die gebaseerd is op 

totale omzet, totale activa of totale uitgaven. Deze formule zou als inspiratie kun-

nen dienen voor een dergelijk systeem in Nederland. 

 

GEEN OVERHEIDSACCOUNTANT
Een andere optie om de rekening niet aan het accountantskantoor te laten betalen 

is de overheidsaccountant. Ik ben daar geen voorstander van. Hierdoor bestaat er 

namelijk geen concurrentie meer in de auditmarkt en daardoor zal er minder stimu-

lans zijn om de accountantscontrole zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren. 

Over het algemeen blijkt ook dat een overheid door gebrek aan concurrentie (CTA, 

2020) niet net zo efficiënt werkt als een op winst georiënteerde organisatie. Er zal 

minder impuls zijn om te innoveren in de audit branche. Ik werk voor een groot 

accountantskantoor en heb daar specifiek voor gekozen. Ik vind het prettig om in 
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een omgeving te werken met jonge, ambitieuze collega’s. Het accountantskantoor 

waar ik werk focust sterk op het toepassen van nieuwe technologie, waardoor ons 

werk uitdagend blijft en steeds efficiënter en effectiever uitgevoerd kan worden. 

Daarnaast spreekt het mij aan dat het binnen het accountantskantoor waar ik werk 

mogelijk is om snel carrière te kunnen maken. Wanneer ons beroep onder de over-

heid gaat vallen, zullen deze factoren zich minder voordoen. Minder talent zal aan-

getrokken worden. Ten tweede kun je als audit only-overheid niet meer profiteren 

van de expertise van andere onderdelen van de organisatie, zoals bijvoorbeeld de 

adviestak. Het inschakelen van andere onderdelen van het accountantskantoor kan 

de kwaliteit van de controleopdracht ten goede komen.

STRUCTURELE VERANDERING
Ik ben er in elk geval van overtuigd dat alle stakeholders een bijdrage moeten leve-

ren aan het fonds. Is het niet veel logischer dat degenen die de assurance van de 

auditor gebruiken hier ook voor betalen? Naast de controlecliënt dienen bijvoor-

beeld ook banken, aandeelhouders en de overheid bij te dragen. 

Ook vanuit de politiek is de afgelopen tijd gebleken dat zij structurele veranderingen 

eisen vanuit de accountancysector. Minister Hoekstra gaf in het begin van 2020 nog 

aan fundamentele maatregelen te gaan nemen. Ik wil de politiek dan ook oproepen 

na te denken over mijn voorstel!

Kyra den Ouden behaalde in 2020 de Master Accountancy aan Nyenrode en ze is nu bezig 

de Post-Master te behalen. Ze werkt in de auditpraktijk van Deloitte.
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INTUÏTIE EN REGELGEVING:  
DE WEG NAAR SUCCES!

 

Ik kijk eens in mijn kast, netjes staan daar vier kantoorhand-

boeken op een rij. Ik heb alweer een plekje gecreëerd voor het 

nieuwe handboek dat vanaf komend boekjaar beschikbaar zal 

zijn. In de vier jaar dat ik werkzaam ben bij één van de Big 

4-kantoren is er ieder jaar weer een nieuw handboek uitge-

bracht. Wanneer ik een plank verder kijk staan daar netjes 

opgestapeld de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, de 

IFRS-bundels en de NV COS. Prettig zou je denken, veel richtlij-

nen en wetgeving waarin voorgeschreven staat hoe de accoun-

tant te werk moet gaan. Dan kan er toch niets meer mis gaan? 

En toch dwalen mijn gedachten af naar de recente gebeurtenis-

sen uit het praktijkveld. 

De accountant dient als vertrouwensman van het maatschappe-

lijke verkeer (Wallage, 2005). Deze vertrouwensfunctie is de laat-

ste jaren flink onder druk komen te staan met recente schandalen 

als het Steinhoff-schandaal (Week, 2018) en het Vestia-schan-

daal (Pheijffer, 2012). De geleverde kwaliteit in de accountancys-

ector wordt de laatste tijd dan ook flink bekritiseerd. En toch al 

die handboeken in mijn kast die dergelijke situaties moeten 

voorkomen. Dit is dus niet genoeg. De accountant dient niet 

alleen de handboeken te kennen, maar zich ook bewust te zijn 

van zijn of haar eigen gedrag. Soms moet hij of zij zich laten lei-

den door wat ingegeven wordt door zijn of haar intuïtie, geba-

seerd op ervaringen die zijn opgedaan in de praktijk. Om boven-

staande stelling kracht bij te zetten wordt de link tussen 

controlekwaliteit en intuïtie in de volgende paragraaf toegelicht. 

 

GARY RABELINK
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CONTROLEKWALITEIT VS. INTUÏTIE
Controlekwaliteit en intuïtie zijn nauw met elkaar verweven. Dit is al eerder aange-

haald in de opinie van Laura Tersteeg uit 2018 (Ter Steeg, 2018). Zij roept de accoun-

tancysector op om effectief gebruik te gaan maken van de intuïtie van het individu 

in de besluitvorming van de accountant. Hebben we hiernaar geluisterd? Ik denk het 

niet. Richtlijnen en wetgeving overheersen in de hedendaagse praktijk. Toch is de 

controlekwaliteit die wij beogen in de sector, in belangrijke mate verbonden met de 

intuïtieve ingevingen van het individu.

Het ‘pluis-niet-pluis-gevoel’ (PNP-gevoel) speelt een belangrijke rol bij de besluit-

vorming van artsen. Zo geeft het medisch-tuchtcollege regelmatig aan dat artsen 

eerder hun zogeheten PNP-gevoel dienen te raadplegen. Het zogenoemde ‘Gut-fee-

ling’-concept speelt derhalve een belangrijke rol binnen de beroepsgroep van 

medici. Quadackers (2013) is van mening dat de accountancybranche hier een voor-

beeld aan dient te nemen door ook vaker af te gaan op deze ‘gut-feelings’.

De ‘gut-feeling’ en intuïtie worden als twee gelijke begrippen gedefinieerd (Hayashi, 

2001; George & Dane, 2016). Naast Quadackers (2013) wordt er in meerdere onder-

zoeken gesteld dat de intuïtie van het individu kan bijdragen aan de effectiviteit van 

de besluitvorming (Dane & Pratt, 2007; George & Dane, 2016). 

ANGST REGEERT
Ook de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Beroepsorganisatie van 

Accountants zijn zich bewust van het feit dat de controlekwaliteit achterblijft, hier-

over hebben zij diverse rapportages geschreven (AFM, 2010; AFM, 2014; NBA,2014). 

In deze rapportages blijkt niet alleen het aanscherpen van wet- en regelgeving een 

belangrijk onderwerp. Ook de verandering van cultuur wordt hierin uitgebreid 

beschreven.

Hieruit blijkt dat de accountancysector behoefte heeft aan gedragsverandering en 

effectievere besluitvorming. Men is er ook diverse keren op gewezen dat het inzet-

ten op intuïtie in de besluitvorming hier een positieve bijdrage aan kan leveren. En 
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toch gebeurt dit nog onvoldoende. ‘Waarom?’, hoor ik u denken. Dit heeft alles te 

maken met een heuse angst die de sector regeert. 

Een angst voor slechte publiciteit en hoge boetes heerst binnen de beroepsgroep. 

De aanwezigheid van deze angst wordt onderstreept in een interview met oud 

NBA-voorzitter Huub Wieleman (Piersma, 2015) waarin hij aangeeft dat de accoun-

tant bang is zich niet aan de wet- en regelgeving te houden en daarom principes 

verruilt voor regels. Dit leidt tot het invullen van de vele checklists, gerelateerd aan 

de vele richtlijnen en handboeken die zijn opgesteld. Deze checklists moeten waar-

borgen dat men voldoet aan de wetgeving en richtlijnen met betrekking tot de 

accountantscontrole, wat vervolgens tot een verhoogde controlekwaliteit dient te 

leiden. De grote vraag is of deze checklists daadwerkelijk het gewenste effect reali-

seren. 

COMBINEREN IS MOGELIJK
In mijn masterscriptie heb ik specifiek gekeken naar de invloed van intuïtie op de 

risico-inschatting van de accountant. Uit dit onderzoek blijkt dat enkel inzetten op 

een intuïtieve besluitvorming niet leidt tot een hogere kwaliteit. Het is de combina-

tie van regelgeving met intuïtie die zo belangrijk is. Zo blijkt dat een ervaren accoun-

tant betere beslissingen neemt op grond van zijn intuïtie, dit in tegenstelling tot de 

minder ervaren accountant. Daaruit trek ik de conclusie dat de theoretische basis bij 

nieuwe accountants voorgeschreven moet worden in handboeken en richtlijnen 

maar zodra de accountant meer ervaren is, hij ook zijn intuïtie moet betrekken in de 

beslissingen die hij neemt. 

Wanneer ik nog eens naar mijn boekenkast kijk, kom ik tot de conclusie dat het met 

die theoretische basis wel goed zit. Intuïtie blijkt echter een moeilijker fenomeen, 

dat binnen de accountancysector onvoldoende geïntegreerd is. Toch is de combina-

tie van intuïtie met die vele richtlijnen de kracht van een goede besluitvorming. Ik 

hoop dat ik de sector met deze opinie kan overtuigen om meer in te zetten op trai-

ningen in intuïtieve besluitvorming en dat het lege plekje in mijn kast voor één keer 

leeg blijft.
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Gary Rabelink behaalde in 2019 de Master Accountancy aan Nyenrode en studeert nu in 

de Post-Master. Hij werkt als Audit Senior bij KPMG. 
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ACCOUNTANTS, GEBRUIK EENS 
MEER VISUELE INFORMATIE!

Ongeacht of u kennis heeft van een “Active directory” zal 

iedere lezer de kern van de visuele informatie onderaan deze 

pagina in een paar seconden al begrijpen. Ik weet ook zeker dat 

iedere lezer als eerst de visuele informatie tot zich heeft geno-

men en daarna pas de tekstuele informatie. In de tekst staat 

wel meer informatie over de achterliggende redenen van de 

administrator accounts, maar de kern van de informatie blijft 

hetzelfde: er zijn veertien gebruikersaccounts met een admini-

strator rol. Dit blijkt ook uit een reactie van een collega op deze 

opinie: “Ik merk dat de boodschap van het plaatje niet anders 

wordt ondanks de twijfel over de juistheid van het plaatje. Wellicht 

benadrukt dat de kracht ervan”. De controlewerkzaamheden die 

de accountant vervolgens voor de administrator rollen uit-

voert, zullen op basis van visuele informatie niet anders zijn 

dan op basis van tekstuele informatie. Ongeacht of de cliënt 

aangeeft dat er sprake is van inactieve gebruikersaccounts, de 

accountant zal toch vaststellen welke transacties zijn gelogd 

door de betreffende administrator accounts. Bij tekstuele 

 

TIMO DE RUITER

  Total # Accounts
   Administrator 
Accounts

14

218

Administrator accounts:

In organisatie X zijn er in totaal 218 

gebruikersaccounts. Van de 218 

gebruikersaccounts zijn er twee administrator 

rollen toebedeeld aan gebruikersaccounts van 

de directie. Daarnaast zijn er vijf administrator 

rollen toebedeeld aan gebruikersaccounts 

die niet in gebruik zijn. Tot slot zijn er drie 

respectievelijk vier administrator rollen 

toebedeeld aan gebruikersaccounts van de 

software leveranciers en de ICT-medewerkers.

ACTIVE DIRECTORY - ADMINISTRATOR ACCOUNTS:
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informatie zal er dus sprake zijn van meer irrelevante informatie, waarbij de accoun-

tant wel zijn overwegingen vastlegt en dus zijn controle ineffectiever en inefficiën-

ter uitvoert.

Denk maar eens aan het schrijven van een opinie waarbij een maximaal aantal woor-

den mag worden gebruikt. Dat is vaak lastig, omdat we het moeilijk vinden om ons 

tot de kern van de informatie te behouden. We schrijven al snel irrelevante zaken op, 

waardoor de kern van de informatie minder zichtbaar wordt. Ik roep daarom de 

accountants op om meer gebruik te maken van alle visuele informatie in het accoun-

tantsberoep, van (verkregen) controledocumentatie tot aan rapporteringsdocu-

menten.

GEBRUIK MEER VISUELE INFORMATIE
De aanleiding voor deze opinie is het rapport door de inspectie SZW1 waarin de aan-

pak van de werkdruk bij de Nederlandse accountantskantoren nog steeds tekort 

schiet. De oorzaak hiervan ligt grotendeels in de hoge druk vanuit de wet- en regel-

geving en de markt. De vraag is of de accountant nog wel voldoende kritisch is in zijn 

werk en of de accountant de verkregen informatie (van de cliënt etc.) nog wel vol-

doende tot zich kan nemen. Het gebruik van visuele informatie door de accountant 

kan hiervoor uitkomst bieden, omdat visuele aspecten in de informatieverstrekking 

het probleemoplossend vermogen vergroten door de verwerking van meer gegevens 

mogelijk te maken zonder de beslisser te overbelasten2. Tegelijkertijd hebben wij als 

mensheid grote visuele en ruimtelijke vaardigheden ontwikkeld, waaronder het ver-

mogen bepaalde patronen te herkennen en informatie op te halen met behulp van 

visuele aanwijzingen3.

1  Accountant.nl (2020). Inspectie SZW: aanpak werkdruk bij accountantskantoren schiet te kort. 
Opgehaald van: https://www.accountant.nl/nieuws/2020/2/inspectie-szw-aanpak-werk-
druk-bij-accountantskantoren-schiet-tekort/#

2  Tegarden, D. (2005). Business Information Visualization. Communications of the Associa-
tion for Information Systems.

3  Lurie, N., & Mason, C. (2007). Visual Representation: Implications for Decision Making. 
Source: Journal of Marketing, Vol. 71, No. 1, 160-177.
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HET BELANG VAN VISUELE INFORMATIE VOOR DE ACCOUNTANT
Visuele informatie zal de accountant in staat stellen de kern uit de informatie te 

halen en andere irrelevante informatie buiten beschouwing te houden. Door alleen 

aandacht te vestigen op de kern van informatie, zal de accountant zich ook meer tot 

de kernrisico’s van de organisatie richten en de werkzaamheden uitzetten tot het 

specifieke deel van het risico (beperken standaardiseren van werkzaamheden). Ik 

denk dat wanneer wij de irrelevante zaken kunnen scheiden van de kernzaken, er 

een bepaalde last van onze schouders af valt. Dit zal ook de kwaliteit van het con-

troledossier bevorderen. Met behulp van visuele informatie kunnen we al een eerste 

stap maken in het scheiden van kern- en bijzaken.

DE VOORDELEN VAN VISUELE INFORMATIE VOOR DE ACCOUNTANT
De beschikbaarheid van visuele informatie is groter dan wij denken. Bedrijven zijn 

bezig met het volop innoveren van de geautomatiseerde omgeving en bieden veel 

meer mogelijkheden in informatie dan wij als accountant tot ons nemen. De nieuwe 

generatie accountant is of wordt opgeleid in een digitale wereld, waardoor er veel 

kennis en interesse is om ook met deze nieuwe vorm van informatie om te gaan. We 

moeten deze nieuwe generatie accountants ook de vrijheid geven om zich hierin te 

verdiepen en met het gebruik van visuele informatie aan de slag te gaan. Dit zal niet 

alleen de effectiviteit en efficiëntie van de accountantscontrole verbeteren, maar 

ook het plezier in het accountantsberoep. Kijk alleen al naar de toepassing van 

“Artificial Intelligence” (waaruit visuele informatie ontstaat). Velen zijn er enthousi-

ast over, maar bijna niemand gebruikt het nog in de praktijk. De jonge generatie 

accountants zijn de toekomst van het accountantsberoep die niet in een wereld pas-

sen met te veel werkdruk. Daarom moet juist deze generatie meegaan in de nieuwe 

innovatieve wereld.

Natuurlijk kan niet alle informatie die een accountant nodig heeft visueel worden 

gemaakt. Dit is ook niet het doel van deze opinie, omdat alleen het gebruik door 

visuele informatie tussen de tekstregels in al een positief effect heeft op de verwer-

king van de informatie door de accountant. Door hiermee de hoeveelheid tekst te 
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minimaliseren en de visuele informatie te maximaliseren, kunnen we de accountant 

meer plezier in zijn werk geven, de professionele kritische instelling van de accoun-

tant vergroten en de controlekwaliteit op voldoende niveau houden. Bovendien zal 

dit leiden tot een verlaging van de werkdruk voor de accountant. Kortom: het (actief) 

gebruiken van visuele informatie zal tot een absolute win-win situatie leiden binnen 

het accountantsberoep.

Timo de Ruiter behaalde in 2019 de Master Accountancy op Nyenrode en studeert nu in 

de Post-Master. Hij is senior assistent-accountant bij BDO. Daarnaast is hij scriptiebege-

leider voor de Master Accountancy aan Nyenrode. 
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ACCOUNTANT, WAT DOET U 
EIGENLIJK?

Accountants halen opgelucht adem over ‘toekomstgericht’ rap-

port. De titel van het artikel in het Financieele Dagblad doet 

een goede uitkomst van het tussentijdse rapport van de Com-

missie Toekomst Accountancysector (CTA) vermoeden. Bij het 

doornemen van dit rapport blijft specifiek één zinssnede bij mij 

hangen: ‘Naarmate actoren meer op afstand staan van de 

accountant en de controlecliënt lijkt de kritiek op de kwaliteit van 

de wettelijke controle toe te nemen.’

Dit doet vermoeden dat als iemand meer weet van een accoun-

tantscontrole, de kwaliteit van de controle hoger ingeschat 

wordt. De kwaliteit van de accountantscontrole moet en kan 

verbeterd worden, maar misschien is de huidige situatie niet zo 

slecht als de krantenkoppen suggereren. Tegelijkertijd geeft de 

CTA het advies dat de negatieve spiraal moet worden doorbro-

ken. Het imago van de accountant moet verbeteren. Het feno-

meen dat we gezamenlijk de “verwachtingskloof” noemen 

speelt hierbij een grote rol. Om de verwachtingskloof te ver-

kleinen en de perceptie van kwaliteit te kunnen veranderen 

moeten we eerst uitleggen wat een accountant doet. Hoe krij-

gen wij dit als beroepsgroep voor elkaar? 

CONTROLE OF SAMENSTEL?
In mijn eerste jaar als assistent vertelde de senior manager mij 

dat in haar jaren als assistent bij hoge werkdruk mensen van de 

samenstellingsafdeling vrijwel continu werden ingezet op bij 

controleopdrachten of andersom. Dit gebeurt nu in veel min-

 

PATRICK  
VAN SOEST



80BRENDA WESTRA OPINIEPRIJS 2020

dere mate. Waarom? De assurance- en non-assurancepraktijk zijn ver uit elkaar 

gegroeid.

Dat die praktijken uit elkaar zijn gegroeid is te beperkt zichtbaar voor de buitenwe-

reld. Dit komt mede doordat er één aanduiding is voor beide professies van dienst-

verlening. Als op de voorpagina van het Financieele Dagblad geschreven staat: 

Accountant gaat de fout in, is het onmogelijk om -zonder het artikel te lezen- te 

weten om welke vorm van dienstverlening het gaat. Een onderscheid tussen ener-

zijds de non-assurance en anderzijds assurancepraktijk moet duidelijker zichtbaar 

worden voor de maatschappij. 

Nederland is het enige land waarbij de term accountant voor beide professies wordt 

gehanteerd. De eerste stap in een duidelijker onderscheid tussen de professies is de 

benaming te laten verschillen. Het moet in een oogopslag duidelijk zijn met wat voor 

type accountant je te maken hebt. Onze beroepsorganisatie zal hier een leidende rol 

in moeten nemen.

TITULATUUR 
De gehanteerde titulatuur binnen de accountancysector is tevens een verstorende 

factor in deze context. Hoewel de RA-accountants zich met name richten op de 

assurancepraktijk, zijn er daarnaast ook AA-accountants gespecialiseerd in assu-

rance. Dit zorgt voor verdere onduidelijkheid in de verschillen tussen de assurance- 

en non-assurancepraktijk.

De ontwikkeling van de laatste jaren dat de AA-accountant in opleiding ervoor kan 

kiezen om de certificerende bevoegdheid wel of niet te behalen draagt niet bij aan 

duidelijkheid voor de maatschappij. Er ontstaat een onderscheid tussen AA-accoun-

tants dat niet in één oogopslag duidelijk is, waar voorheen iedere AA-accountant de 

certificerende bevoegdheid had. 

De oplossing voor het creëren van duidelijk onderscheid tussen de beide praktijken 

bevindt zich in mijn ogen niet in het aanpassen van de titulatuur of de gestelde eisen 
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voor het behalen van de titel. Dit zou er namelijk in resulteren dat hbo-geschoolde 

accountants, zonder een aanvullende universitaire masteropleiding, niet meer in de 

assurancepraktijk werkzaam kunnen zijn. In mijn ogen is dit niet wenselijk. Door 

accountants met verschillende opleidingsachtergronden samen te laten werken 

wordt de diversiteit vergroot. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de dienstver-

lening.

SPLITSING VAN DE PRAKTIJKEN
Ik juich een splitsing van de assurance- en non-assurancepraktijk vanuit het ver-

schaffen van duidelijkheid toe. De praktijken zijn al zo ver uit elkaar gegroeid dat het 

geen groot bezwaar kan hebben om een duidelijkere splitsing binnen de accoun-

tantsorganisaties door te voeren. Een door de NBA verplichte keuze zal zorgen voor 

verdere specialisatie en verbetering van de dienstverlening. Dit zal de werkelijke 

kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.

EN NU?
De komende jaren zullen bepalend zijn voor het aanzien van ons beroep. Iedere stap 

die toegevoegde waarde zal hebben voor de geleverde kwaliteit moet genomen wor-

den. Indien de maatregelen, commissies en nieuwe regelgeving niet het gewenste 

resultaat hebben, zal het vertrouwen in de sector onherstelbaar beschadigd zijn. 

Om ieder geval duidelijkheid te creëren voor de maatschappij is het belang een 

 duidelijke splitsing in de praktijken door te voeren. Zowel gedurende de dagelijkse 

werkzaamheden als naar buiten toe. Enerzijds draagt dit bij aan de feitelijke kwali-

teit van de dienstverlening door specialisatie en anderzijds aan de perceptie van de 

kwaliteit, omdat de maatschappij dan beter begrijpt wat de beroepsgroepen doen. 

Patrick van Soest behaalde in 2019 de Bachelor Accountancy en is nu masterstudent 

Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit. 
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THUISWERKEN: DE VOLGENDE 
VALKUIL VOOR DE EXTERNE 
ACCOUNTANT

Verloren kijkt Sebastiaan naar zijn scherm. Hij beseft dat het 

verschil wat hij berekend heeft niet vanzelf gaat verdwijnen, 

maar weet ook niet wat hij nu moet doen. Sebastiaan zucht en 

kijkt nogmaals naar zijn scherm. Het controleren van het kas-

stroomoverzicht zou een simpel klusje moeten zijn. Daarom 

heeft hij, met zijn enkele maanden ervaring, deze taak ook 

toebedeeld gekregen. Sebastiaan kijkt naar de tijd en reali-

seert zich dat hij al een kwartier oeverloos naar dit verschil zit 

te staren. Links van het toetsenbord ziet hij zijn iPhone liggen. 

Ik moet Julia bellen, denkt Sebastiaan. Maar Julia is altijd zo 

druk, ze zit vast helemaal niet te wachten op mijn domme vra-

gen. Weer zucht Sebastiaan. Hij begrijpt weinig van zijn taken. 

Eigenlijk wil hij nog maar één ding, en dat is dat dit verschil 

verdwijnt. Intussen zijn er al twintig minuten verstreken. 

Sebastiaan besluit dat het tijd is voor actie. Om Julia zo min 

mogelijk te storen stuurt hij haar een berichtje. Even later rea-

geert Julia met: “Je moet de overlopende post erbij optellen, 

dan sluit het aan.” Sebastiaan is opgelucht. Dat hij geen idee 

heeft waarom hij rekening moest houden met de overlopende 

post, neemt hij voor lief.

Intussen zijn we gewend geraakt aan het thuiswerken. Ik pleit 

er echter voor dat we van thuiswerken niet de norm maken. 

Om me heen hoor ik steeds vaker de voordelen van thuiswer-

ken benoemd worden. We hoeven niet met een ochtendhu-

 

MAX 
STRUIJLAART
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meur aan te sluiten in de file en we kunnen ons beter focussen, doordat we minder 

contact hebben met teamgenoten. Ook zijn we vrijer om onze werktijden te bepa-

len, hoeven we ons niet formeel te kleden en staan we in de ochtend korter voor de 

spiegel. Vooral voor ervaren teamleden, die zelfstandig kunnen werken, valt het 

thuiswerken in de smaak. Ik ben daarom bang dat thuiswerken, ook wanneer het 

weer mogelijk is om met het team bij de klant te zitten, de norm zal blijven. Uit een 

rondvraag bij 25 accountantskantoren bleek dat men het inderdaad ziet zitten om 

wekelijks een of twee dagen thuis te blijven werken na het coronatijdperk.1 Hiermee 

zie ik dat de norm begint te verschuiven.

Ik denk dat we niet moeten onderschatten hoeveel hoger de communicatiedrempel 

is die starters zoals Sebastiaan bij het thuiswerken ervaren. Ze zijn nog voorzichtig 

aan het aftasten hoe ze zich binnen het accountantskantoor moeten gedragen en 

willen vooral niemand tot last zijn. Ook voelen ze veel weerstand bij het bellen, en al 

helemaal als het de klant betreft, omdat ze veel bellen nog niet gewend zijn. Daar-

naast kunnen ervaren teamleden zoals Julia in de huidige situatie niet meer zelf 

besluiten hulp aan te bieden wanneer ze zien dat de starters al een tijdje moeilijk 

naar hun scherm staren. Ook kunnen ze in alle drukte eerder vergeten om soms con-

tact te zoeken met starters wanneer deze niet fysiek naast ze zitten. Hierdoor is het 

lastiger voor ervaren teamleden om hun verantwoordelijkheid te nemen bij het coa-

chen van starters.

Een hogere communicatiedrempel voor starters kan ervoor zorgen dat ze besluiten 

om iets opvallends niet te melden bij teamleden, waardoor ze hun professioneel- 

kritische instelling niet omzetten in professioneel-kritisch handelen. Afname in 

communicatie zorgt er ook voor dat starters minder vaktechnische discussies met 

teamleden en de klant voeren, waardoor ze essentiële sociale vaardigheden minder 

1  Tijssen, P.A. (2020, 10 juni). Thuiswerken binnen de accountancy; de toekomst? 
Geraadpleegd van https://www.linkedin.com/pulse/thuiswerken-binnen-de-accoun-
tancy- toekomst-peter-a-tijssen/
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goed ontwikkelen en daarmee minder professioneel-kritisch leren handelen.2 Daar-

naast stellen ze minder vragen, die vooral nog praktisch van aard zijn, zoals die van 

Sebastiaan. Hierdoor kunnen ze hun werkzaamheden afronden, maar leren ze er 

weinig van. Ook krijgen ze minder kansen om te leren, omdat ervaren teamleden ze 

minder complexe werkzaamheden toevertrouwen, doordat het geven van coaching 

op afstand lastiger is. Ik hoor zelfs steeds vaker dat starters helemaal zonder werk-

zaamheden zitten. Dat starters voldoende leren is juist van groot belang om het 

kennisniveau binnen een accountantskantoor in stand te houden. Kennisoverdracht 

is immers erg belangrijk om te voorkomen dat kennis verdwijnt wanneer ervaren 

teamleden uit dienst gaan, wat onvermijdelijk is gezien de piramidestructuur van 

accountantskantoren.3 Als starters minder professioneel-kritisch handelen en ken-

nis verdwijnt binnen accountantskantoren, dan zal dat leiden tot lagere contro-

lekwaliteit.4 Dit vind ik zorgelijk, omdat controlekwaliteit de achilleshiel is van de 

accountant.

In de huidige situatie, waarin het coronavirus de wereld in zijn greep houdt, mogen 

we er dankbaar voor zijn dat we de luxe hebben dat thuiswerken een werkbaar alter-

natief is voor ons en blijkt het praktische voordelen te hebben. Ik vind het prima als 

we meer gaan thuiswerken op momenten dat dit kan, zoals wanneer er geen starters 

betrokken zijn bij de opdracht. Laten we de verleiding echter weerstaan om van 

thuiswerken de norm te maken en ook te gaan thuiswerken wanneer dat niet kan. Zo 

kunnen we voorkomen dat onze achilleshiel controlekwaliteit onnodige klappen 

krijgt. Hierbij richt ik me in het bijzonder tot de ervaren teamleden, voor wie thuis-

werken het verleidelijkst is en die tegelijkertijd meebepalen of het team wel of niet 

thuiswerkt. Denk aan Sebastiaan, die oeverloos naar zijn scherm staart, en besef dat 

hij niet de enige is.

2  Nelson, M. W. (2009). A Model and Literature Review of Professional Skepticism in Audi-
ting. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 1-34.

3  Hemminga, M. (2010, Oktober 1). Accountancy-werkgevers pompen personeel rond.
    Geraadpleegd van Werf-en.nl: https://www.werf-en.nl/accountancy-werkgevers-

pompen- personeel-rond/
4  Monitoring Commissie Accountancy. (2016). Veranderen in het Publiek Belang. 
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Max Struijlaart behaalde in 2019 de Master en in 2020 de Post-Master Accountancy aan 

Nyenrode. Hij is Senior Associate bij PwC en start in het najaar van 2020 als scriptiebe-

geleider bij de Master Accountancy van Nyenrode.
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DEBBY 
VIJFSCHAFT

VEILIG DRINKWATER
 

Je zal er niet vaak bij stil staan, want het is iets dat zo normaal 

is in Nederland: betrouwbare levering van schoon en veilig 

drinkwater. Het liefst moet het ook nog lekker zijn. Wat dacht 

je toen de eerste maatregelen in verband met de COVID-19 uit-

braak bekend werden gemaakt? Eén van de maatregelen waar 

vanaf het begin al veel aandacht voor is, is handen wassen. Dat 

lukt niet zonder water.

Het is een onderwerp waar ik ook niet bij stilstond. Sinds 

november 2019 ben ik als financial accountant in dienst bij 

Dunea. Dunea levert het drinkwater voor de inwoners van het 

westelijk deel van Zuid-Holland. Als je uit die regio komt, zal je 

de geel-blauw bestickerde busjes zeker herkennen. De kleuren 

staan voor de duinen (geel) en het water (blauw), aangezien we 

ons drinkwater “maken” door rivierwater uit de Maas of Lek te 

zuiveren in het duingebied. Om gebruik te mogen maken van 

het duingebied voor onze waterproductie, zijn we verantwoor-

delijk voor het beheren en beschermen van deze natuurgebie-

den.

Voordat ik bij Dunea begon, was ik elf jaar werkzaam voor 

Deloitte. Ik ben na het vwo direct gestart en heb mijn opleiding 

aan Nyenrode gevolgd. Sinds augustus 2018 ben ik ingeschre-

ven als registeraccountant bij de NBA. Rond die tijd ben ik ook 

gaan twijfelen over de richting die ik in mijn carrière op ging. Bij 

Deloitte waren volop kansen en mogelijkheden. Het werk sprak 

mij inhoudelijk nog steeds aan. Eén van de leukste aspecten 

vond ik de samenwerking met teams en klanten om een 
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opdracht succesvol af te ronden. Maar ik miste wel – ik was inmiddels manager – de 

ruimte om écht vaktechnisch bezig te zijn. Tuurlijk kwamen de complexe vraagstuk-

ken wel bij mij terecht, maar ik was ook veel tijd druk met randzaken. Het ging me 

tegen staan dat de accountantscontrole bij een deel van de klanten wordt gezien als 

een “verplicht nummertje”: als je een paar maanden later langskwam, bleek dat met 

de managementletter waaraan je tijd en aandacht had besteed, niets was gedaan.

De vacature die bij Dunea open stond, was een perfecte match. In de eerste weken 

heb ik veel aandacht besteed aan het leren kennen van alle facetten van de organi-

satie. Ik ging bijvoorbeeld op bezoek bij de productielocaties om te zien hoe het 

zuiveringsproces werkt en welke innovaties er ontwikkeld worden. Met een duin-

wachter ging ik de duinen in en leerde ik over de bijzondere natuur. In Meijendel 

kreeg ik toelichting over de in 2019 geopende Duincampus, waar kinderen spelen-

derwijs kunnen leren over de duinen en ons productieproces. Het voelde als een 

schoolreisje, maar het gaf mij een goed beeld van de impact die Dunea maatschap-

pelijk heeft.

Vervolgens kon ik al meteen inhoudelijk aan de slag: de accounting manual was ver-

ouderd en er was behoefte aan een beslisboom om collega’s te helpen uitgaven te 

classificeren als kosten of als investering. Door opdrachten met andere afdelingen 

kon ik meteen collega’s leren kennen buiten Finance & Control. In het begin was het 

voor iedereen zoeken naar wat mijn precieze rol binnen het team inhield. De functie 

van financial accountant was immers nieuw. Maar door mijn opgedane kennis uit de 

accountancy te delen, bijvoorbeeld met workshops over cijferanalyses of het delen 

van ‘good practices’ bij schattingsposten, weten collega’s mij inmiddels steeds 

makkelijker te vinden.

De laatste tijd heb ik mij, als onderdeel van het jaarrekeningproces, ook bezig 

gehouden met de impact van COVID-19. Omdat drinkwatervoorziening in deze tijd 

zo belangrijk is, hebben de Nederlandse drinkwaterbedrijven met elkaar afgespro-

ken dat wateraansluitingen die tijdelijk afgesloten zijn vanwege bijvoorbeeld beta-

lingsachterstanden, op verzoek weer aangesloten kunnen worden. Ook de openbare 
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tapkranen, die in de winter afgesloten worden vanwege mogelijke bevriezing, zijn 

eerder dan gepland weer open gezet.

Zelf ben ik nu, net als veel andere Nederlanders, thuis aan het werk. Dat kan geluk-

kig. Aangezien drinkwatervoorziening een vitale sector is, zijn veel van mijn colle-

ga’s wel op hun reguliere werkplek aanwezig, natuurlijk rekening houdend met alle 

voorzorgsmaatregelen. Juist nu is het extra belangrijk dat alle inwoners van ons 

voorzieningsgebied betrouwbare levering van drinkwater hebben en ik ben er trots 

op om daar een klein onderdeel van uit te maken.

Debby Vijfschaft behaalde in 2016 de Post-Master Accountancy aan Nyenrode en is in 

2018 ingeschreven als registeraccountant. Ze werkt bij Dunea als financial accountant.
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