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FARview podcast series – aflevering 5  
 
Bart Dierynck over daad-bij-het-woord-voegen, nieuwe situaties en leren 
 

 
 
In de FARview Podcast Series gaan FAR-stafleden in gesprek met wetenschappers en 
professionals over de praktische relevantie van academisch onderzoek op het gebied van de 
accountantscontrole. Dit written report bevat een bewerkte tekstuele weergave van het 
interview. 
 
Bart Dierynck is hoogleraar Management Accounting bij Tilburg University, waar hij sinds 
2012 werkzaam is. Hij bezit een doctorsgraad van de KU Leuven. Samen met Kathryn 
Kadous is Dierynck promotor van Christian Peters bij het promotietraject dat gefinancierd 
wordt door de FAR. Het onderwerp van het promotieproject is ‘Learning in Audit Firms’. 
 
Take-aways 
• Het effect van leiderschap op de lagere niveaus, van senior richting junior bijvoorbeeld, 

mag niet worden verwaarloosd. 
• Als de senior accountant een hogere mate van behavioral integrity vertoont, dan leidt dat 

tot meer psychologische veiligheid binnen het team, hetgeen een effect heeft op 
jobtevredenheid, prestaties en intentie om te blijven bij junior accountants. 

• Ik zou graag zien dat alle stakeholders de accountants meer gaan beschouwen als lerende 
beroepsgroep en accountantskantoren meer als lerende organisaties. De invalshoek van 
een lerend beroep leidt tot een meer positieve instelling dan het verplicht afwerken van 
procedures.  

• Accountants zijn noodzakelijk en het is belangrijk om samen te zorgen voor het beste 
resultaat. Dat bereik je volgens mij niet met de ‘wij-zij-houding’ die je nu regelmatig ziet. 
En dat is ook helemaal niet nodig. De inspanningen om de controlekwaliteit op hoog 
niveau te houden zijn immers groot.’ 

 



 2 

Een accountantskantoor kan worden beschouwd als een high reliability organisatie, net als 
een ziekenhuis, een vliegmaatschappij of een kerncentrale. Als een accountant een verkeerd 
oordeel velt dan kan dat immers zeer serieuze negatieve gevolgen hebben, ook al gaat het dan 
eerder over geld dan direct over mensenlevens. Als we een accountantskantoor als een high 
reliability organisatie beschouwen, dan is dat een goede manier om te kijken naar hoe zaken 
beter kunnen, zeker ook op het gebied van leren. Tjibbe Bosman sprak met professor Bart 
Dierynck over deze interessante invalshoek. 
 
Aangezien uw Belgische wortels heeft: welke verschillen ziet u tussen de 
accountancysector in Nederland en België? 
‘De media zijn in Nederland heel kritisch over de sector. De sector wordt vaak voorgesteld als 
een slecht functionerende sector waarin aan de lopende band fouten worden gemaakt. Dat is 
zeker niet altijd terecht. Uiteraard maken accountants fouten, maar dat is overal zo. Ik zie 
vooral op het gebied van de opleiding wel verschillen. Om in Nederland registeraccountant te 
kunnen worden, moet de student zich echt een serieus pakket aan kennis eigen maken. In 
België is dat een stuk minder. Dat betekent niet per definitie dat de controles in Nederland 
altijd beter zijn, maar de opleiding is in Nederland wel heel goed uitgewerkt. Nederland heeft 
historisch gezien altijd veel waarde gehecht aan accounting en auditing. Het kan natuurlijk 
altijd beter. Het is echter zaak dat de kritiek op het beroep er niet voor gaat zorgen dat de 
verbeterdrang verdwijnt.’ 
 
U heeft onderzoek gedaan naar kwaliteitsgedrag binnen de gezondheidssector? 
‘Ik ben vooral geïnteresseerd in high reliability organizations. Dat zijn organisaties waarin 
fouten tot serieuze problemen kunnen leiden. Typische voorbeelden van deze organisaties zijn 
vliegmaatschappijen en kerncentrales. Als het daar misgaat dan gaat het ook echt verkeerd. 
Dit soort organisaties is echter lastig te onderzoeken. De gezondheidssector bevat ook high 
reliability organizations – want die gaan ook vaak over leven en dood -, maar die zijn iets 
eenvoudiger te onderzoeken dan een kerncentrale. Vandaar dat ik daar onderzoek ben gaan 
doen naar leiderschap in ziekenhuizen, en dan vooral naar de mate waarin het leiderschap van 
een hoofdverpleegkundige effect heeft op de fouten die worden gemaakt door de 
verpleegkundigen. Dan gaat het bijvoorbeeld om fouten bij het volgen van procedures, fouten 
die betrekking hebben op patiënten, fouten die kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid van 
de verpleegkundigen. We kijken met name naar behavioral integrity, naar word-deed-
alignment: doen de hoofdverpleegkundigen wat ze zeggen dat ze doen? Dus, als de 
hoofdverpleegkundige zegt dat de veiligheidsregels van belang zijn, leeft hij of zij deze regels 
dan zelf ook na? Het met de mond belijden van regels is eenvoudig, maar als het zeer druk is 
dan hebben mensen toch de neiging om veiligheidsregels niet op te volgen, omdat het dan 
sneller gaat. We zien dat het opvolgen van woorden met daden door de 
hoofdverpleegkundigen een effect heeft op de het aantal fouten van verpleegkundigen, op de 
rapportage over fouten, op ongevallen en tevens op de veiligheid van patiënten.’  
 
Hoe legt u de link tussen dit soort onderzoek en de accountantssector? 
‘Een accountantskantoor kan in feite ook worden beschouwd als een high reliability 
organisatie. Als een accountant namelijk een verkeerd oordeel velt, dan kan dat zeer serieuze 
negatieve gevolgen hebben, ook al gaat het eerder over geld dan over mensenlevens. Als we 
een accountantskantoor als een high reliability organisatie zien, dan is dat een goede manier 
om te kijken naar hoe zaken beter kunnen. Bij een high reliability organisatie staat het 
leeraspect vaak centraal. Men is op zoek naar signalen die mogelijk tot fouten kunnen leiden 
en hoe men op basis daarvan actie kan ondernemen. Dat zou in accountantskantoren volgens 
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mij meer moeten gebeuren. Het perspectief van een high reliability organisatie is anders dan 
nu meestal gebeurt.  
 
Om die invalshoek te bestuderen zijn we gaan kijken hoe het leiderschap in een 
accountantskantoor effect heeft op het gedrag van de werknemers, en vooral op junior 
accountants. Dat intrigeert mij. Veel van onze studenten gaan bij een Big4 werken, om na 
twee jaar weer te vertrekken. En vaak verdwijnen ze helemaal uit het beroep. Sommigen zijn 
echter echt goede accountants. Dat moet je niet willen als beroepsgroep. Je wilt de talentvolle 
mensen behouden. Ik heb samen met Sofie Vandenbogaerde onderzocht of het gedrag van de 
senior accountant, die net een trapje hoger staat dan de junior, een effect heeft op de job-
tevredenheid van de junior, op de mate waarin de junior erin slaagt om leren en werken te 
combineren. En of dat ook een effect op de beslissing om al dan niet het kantoor en/of het 
beroep te verlaten.  
 
Net als in mijn onderzoek binnen de gezondheidszorg zijn we gaan kijken naar de behavioral 
integrity van de senior accountant, naar de mate waarin de senior accountant doet wat hij zegt. 
Dat kan breed zijn, maar dat kan ook specifiek de mate zijn waarin de senior zegt dat de 
auditprocedures belangrijk zijn en ze zelf ook opvolgt. We hebben een vragenlijstonderzoek 
gedaan onder 260 junior accountants in Nederland. Daarin vragen we hoe de junior 
accountant de senior accountant percipieert. En of dat een effect heeft op de tevredenheid met 
het werk, het succesvol combineren van werken en leren en op de intentie om het kantoor en 
het beroep al dan niet te verlaten. 
 
We vinden dat juniors die werken onder seniors met een grotere mate van behavioral integrity 
meer tevreden zijn met hun werk, er beter in slagen om leren en werken te combineren en 
meer geneigd zijn bij het kantoor, en dus ook binnen het beroep, werkzaam te blijven. Dat is 
een eerste interessant resultaat. 
 
Een tweede interessante bevinding is dat de zojuist geschetste relatie samenhangt met de 
zogenaamde ‘psychologische veiligheid’ van het team. Psychologische veiligheid houdt in dat 
het mogelijk is om vragen te stellen en om aan te geven als men ergens hulp bij nodig heeft of 
als men fouten heeft gemaakt. Als de senior accountant een hogere mate van behavioral 
integrity vertoont, dan leidt dat tot meer psychologische veiligheid binnen het team, hetgeen 
een effect heeft op jobtevredenheid, prestaties en intentie om te blijven.’ 
 
Hoe kun je die veiligheid creëren op een kantoor? 
‘Het leiderschap van de senior is daarbij heel belangrijk. Dat zagen we al binnen de 
gezondheidszorg, maar dat zien we binnen de audit dus ook. Een hogere word-deed-alignment 
bij de leidinggevende leidt tot groter vertrouwen bij de junior. Als de junior met vragen zit 
over de audit, bijvoorbeeld over het verzamelen van meer bewijs of het in gesprek gaan met 
de klant, dan zal hij daarmee eerder aankloppen bij de senior. Hoger vertrouwen leidt tot meer 
vragen en tot sneller leren. Dat kan dus door aandacht voor het leiderschap. Wij hebben 
aangetoond dat het werkt. 
 
Accountantskantoren spreken heel veel over leiderschap. Dan gaat het echter vaak over het 
leiderschap op het niveau van de partner, en een niveau daaronder. Daarmee creëer je de toon 
aan de top. Die toon aan de top is uiteraard heel belangrijk en die sijpelt ook door naar 
beneden. Dat betekent echter niet dat we het effect van leiderschap op de lagere niveaus, van 
senior richting junior bijvoorbeeld, moeten verwaarlozen.’ 
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De senior is vaak zelf nog geen registeraccountant. Toch hebben zij al een grote invloed? 
‘Dat is het fascinerende aan de accountancysector. Je krijgt elke paar jaar promotie. En je 
vervult dus automatisch al vrij snel een soort leiderschapsrol. Dat is best bijzonder. Misschien 
kom je binnen de accountancysector wel het snelst in een leiderschapsrol terecht, met een 
grote invloed op de mensen die je aanstuurt. De invloed van de senior accountant moet je niet 
onderschatten. Als je in een team werkt dan is de senior degene die de juniors het meeste zien. 
Hoe vaak ziet een junior de partner of de senior-manager? Het ‘de-daad-bij-het-woord-
voegen’ door leidinggevenden wordt door juniors het meest waargenomen bij hun seniors als 
leidinggevenden.’ 
 
Accountants hebben veel aandacht voor controletechniek, terwijl misschien gedrag nog 
wel belangrijker is? 
‘De firma’s zorgen ervoor dat de audit procedures tot in de vingertoppen worden beheerst. 
We moeten goed beseffen dat elke procedure binnen een organisatie is gebaseerd op wat we 
weten uit het verleden. Echter, als accountant kom je per definitie nieuwe situaties tegen, 
waarbij de bestaande procedures niet precies passen. Denk bijvoorbeeld aan Fintech. Als je 
daar bestaande procedures gaat toepassen dan bereik je als accountant wellicht niet het beste 
resultaat. Dan is het de vraag of de accountant gaat doen wat de procedures verlangen, of dat 
de accountant afwijkt van de procedures om de best mogelijke audit af te leveren? Dat is de 
tweestrijd waarin een accountant zich vaak bevindt. Dat is ook zo bij verpleegkundigen als zij 
een onbekend ziektepatroon zien. Moeten zij procedures volgen of moeten zij de best 
mogelijke zorg verlenen? Dat zijn de momenten waarop je wilt dat mensen binnen hun team 
en met hun leidinggevende overleggen over de beste aanpak. Kortom, techniek is dus 
belangrijk, maar procedures zijn niet in staat om accountants 100 procent houvast te bieden in 
nieuwe situaties.’ 
 
Welke opleidingsrol moeten universiteiten hier vervullen? 
‘Het gaat in eerste instantie over het aanleren van de gangbare procedures. Dat is een beperkte 
rol, want die procedures kunnen vijf jaar later alweer compleet anders zijn. Opleiders hebben 
vooral een belangrijke rol bij het herkennen van en inspelen op nieuwe situaties. Dat vraagt 
om kritisch nadenken over hoe de opleiding moet worden aangepast aan omstandigheden. Om 
goed te kunnen weten wat de impact van een wisselende situatie is, is het wezenlijk om de 
bestaande situatie door en door te kennen en beheersen. Daar ligt een belangrijke rol voor 
universiteiten. Na het behalen van een mastertitel zijn studenten echter nog niet helemaal 
klaar voor het beroep. De post-master is essentieel. Die gaat vooral om het weerbaar maken 
van mensen bij het optreden van nieuwe situaties. Wat moeten ze dan doen? Om te kunnen 
weten welke situatie nieuw is, is echter een hoog kennisniveau vereist.’ 
 
U heeft interesse in leergedrag. Daarin investeren accountantskantoren veel geld. Welke 
factoren bepalen het rendement van leren? 
‘Dat is een lastige vraag. Eerst moeten we bepalen hoe we leren zien binnen de accountancy. 
Er bestaan veel definities van leren. Welke is op accountants van toepassing? 
 
Wat is er dan zo specifiek aan accountancy? 
‘Accountants bevinden zich continu op het punt dat ze nieuwe situaties kunnen tegenkomen. 
Binnen andere disciplines kun je aangeleerde technieken en procedures voor langere tijd 
prima gebruiken. De accountancy is typisch een high reliability organization, en daarbij zit je 
eigenlijk nooit safe: je kunt altijd een nieuwe situatie tegenkomen waarbij je toegespitst 
gedrag moet vertonen. De karakteristieken van een accountantskantoor zijn relatief uniek. 
Daarom vind ik het lastig om een bestaande definitie van leren te plakken op het leren binnen 
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de accountancy. Het is ook goed om te bepalen hoe we leren zouden willen meten. Dat is niet 
evident. En als we dat al zouden weten, hoe gaan we dan data verzamelen?’ 
 
Kan de Foundation daarbij iets betekenen? 
‘Een kruisbestuiving tussen praktijkaccountants en onderzoekers geeft veel inzicht en is 
productief. Ik leer bijvoorbeeld veel van interviews met praktijkmensen. Voor elk onderzoek 
dat ik start houd ik met veel plezier interviews met een aantal praktijkmensen. Zij hebben een 
goede kijk op wat er speelt in de praktijk. Ik wil graag weten wat men in de praktijk ziet als 
leren en wat belangrijke leermomenten zijn. Dat is een hele klus. De media trekken op basis 
van onderzoeksrapporten vaak de conclusie dat de accountantsfirma’s niet genoeg leren. Maar 
wat wordt daarmee bedoeld? Het zou hypothetisch best zo kunnen zijn dat de omgeving zo 
snel verandert dat je eigenlijk niet snel genoeg kunt leren. Neem de nieuwe verdienmodellen 
van ondernemingen. Die veranderen enorm snel. Leren in een stabiele omgeving is relatief 
eenvoudig te meten, maar leren in een onzekere omgeving waarin accountants zich op dit 
moment bevinden is een stuk complexer.’ 
 
Hoe kijk je aan tegen het maken van fouten, in het kader van leren? 
‘Elke fout is natuurlijk een te veel. Er zijn echter maar weinig mensen die altijd alles goed 
doen. De vraag is wat een fout is, beschouwd vanuit een high reliability organization. Is het 
fout om af te wijken van de procedures bij een accountantscontrole omdat dat zal leiden tot 
een betere audit? Objectief gezien is dat een fout omdat je niet de procedures volgt. En als je 
alle procedures wel volgt, maar daardoor zaken mist, is dat geen fout? Een belangrijke vraag 
is in welke mate de fouten in dossiers van accountants ook daadwerkelijk hebben geleid tot 
onterecht verstrekte controleverklaringen en eventueel uitkomsten met nadelige gevolgen. 
 
En het is ook goed om te beseffen dat accountants miljoenen beslissingen nemen waarbij geen 
fouten worden gemaakt. Dat mag best meer worden benadrukt. De meeste accountants doen 
elke dag hun best. En er worden relatief weinig fouten gemaakt. Het is denk ik verstandig om 
te kijken hoe we zo goed mogelijk kunnen leren van die fouten. Ook bij veel high reliability 
organizations zoals vliegmaatschappijen en kerncentrales fouten vooral worden beschouwd 
als leermomenten.  
 
Accountants moeten vooral van fouten proberen te leren om het niveau van een perfecte 
beroepsgroep te kunnen benaderen. Dat heeft vooral met gedrag te maken. Het is daarvoor 
goed om casussen met elkaar te delen, zoals ook door de NBA gebeurt. En dat gebeurt ook 
meer binnen teams als mensen zich veilig voelen. Dat leidt tot beter leren. Audit teams 
kunnen procedures zelf vrijwel niet aanpassen. Dat bestaat in ziekenhuizen nu soms wel. 
Bepaalde afdelingen hebben afdelingsspecifieke procedures. In afdelingen waar meer 
veiligheid wordt ervaren, daar worden de procedures beter geëvalueerd en de discussies 
leiden ook tot aanpassing van procedures om ze voor enige tijd bestendig te maken.’ 
 
Wil je tot slot nog iets delen met onze community? 
‘Het initiatief van de FAR is een geweldig initiatief dat ons toelaat om in Nederland op 
topniveau onderzoek te kunnen doen. Het is mooi dat de samenwerking tussen praktijk en 
wetenschappers verstevigt. Het is goed om die weg samen verder in te slaan. Het is een 
toonbeeld van een lerende beroepsgroep. Accountants hebben natuurlijk wel meer aan hun 
hoofd, maar samenwerking is heel belangrijk. Dat zien we in de gezondheidszorg ook. 
Sommige groepen artsen hebben tijd ter beschikking om zich bij te scholen, net als 
accountants met PE, maar daarnaast krijgen zij ook tijd om vrij invulling te geven aan het 
leren. Het is belangrijk om ervoor te zorgen de accountants een breed-lerende beroepsgroep 
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worden. Ik zou graag zien dat alle stakeholders de accountants meer gaan beschouwen als 
lerende beroepsgroep en accountantskantoren meer als lerende organisaties. De kantoren zelf 
zijn daar al steeds meer van doordrongen. De invalshoek van een lerend beroep leidt tot een 
meer positieve instelling dan het verplicht afwerken van procedures. Accountants zijn 
noodzakelijk en het is belangrijk om samen te zorgen voor het beste resultaat. Dat bereik je 
volgens mij niet met de ‘wij-zij-houding’ die je nu regelmatig ziet. En dat is ook helemaal 
niet nodig. De inspanningen om de controlekwaliteit op hoog niveau te houden zijn immers 
groot.’ 
 
Bart staat graag open voor gesprekken en commentaren met betrekking tot zijn 
onderzoek. Zijn emailadres is: B.Dierynck@tilburguniversity.edu. 
 
Voor meer informatie over het project met Kathryn Kadous en Christian Peters zie: 
https://foundationforauditingresearch.org/en/news/far-podcast-3-christian-peters-het-
leerproces-verplaatst-zich-richting-de-praktijk/. 
 
De FAR is een autonome onderzoeksinstelling die is gericht op wetenschappelijk onderzoek 
naar de kwaliteit van de accountantscontrole in Nederland.  
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