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Verslag van de tweede 

FAR-conferentie: het initiatief ligt 

nu bij de auditing-sector 
 

Een uitdagende minister van Financiën, een bevlogen toezichthouder, een breed en betrokken 

publiek en inhoudelijk debat over intrigerende stellingen; de tweede conferentie van de 

Foundation for Auditing Research bracht organisatie en deelnemers waarop ze hadden gehoopt 

– en meer. Bovenal was het congres, met diverse gerenommeerde internationale sprekers, een 

unieke ontmoeting tussen de wetenschap en de praktijk van de auditsector. Een verslag vanuit 

Nyenrode Business Universiteit in Breukelen. 

 

‘We recruiten niet meer de best and brightest’ 

- Paneldiscussie 

 

De paneldiscussie op dag één loopt op zijn eind als gespreksleider W. Robert Knechel (directeur 

International Accounting and Auditing Center, University of Florida) het woord geeft aan Michael de 

Ridder (Chair OPAK, PwC Board en FAR Board Member). 

 

‘Wanneer je begint in de auditsector, moet je een enorme stapel boeken van A tot Z kennen. Maar het 

volgende moment zit je met grote cliënten om tafel en is daar opeens de dynamiek van de boardroom. 

Als sector hebben we het de hele tijd over kwaliteit en hoe je die meetbaar maakt. Maar hoe zit het met 

menselijke vaardigheden: hoe ben je begrijpelijk, hoe overtuig je mensen, hoe win je vertrouwen? Ik 

ben ervan overtuigd dat ons product uiteindelijk een heel persoonlijk product is. En ik weet zeker dat 

bedrijven die onze producten kopen, dat aspect ook meenemen in hun beslissing.’ 

 

Rode draad 

Daarmee lijkt De Ridder in enkele zinnen de rode draad van de conferentie te vatten: is de kloof tussen 

theorie en praktijk te groot, wat is de definitie van audit quality, hoe meten we die, hoe herwint de sector 

vertrouwen en welke persoonlijke eigenschappen van de auditor spelen een rol (of misschien: een veel 

belangrijkere rol dan we vaak denken) bij een audit? 

 

Het Pfizer Auditorium van de Nyenrode Business Universiteit wordt woensdag 7 juni bevolkt door een 

breed publiek: studenten, mensen uit de praktijk, hoogleraren, beroepsorganisaties, CFO’s, 

vertegenwoordigers van de overheid en onderzoekers van diverse internationale universiteiten. Onder 

leiding van Knechel debatteert het panel, dat naast De Ridder bestaat uit Christopher Humphrey 
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(University of Manchester), Agnes Koops (PwC Assurance Board) en Martijn Bos (Eumedion), anderhalf 

uur lang over hun visie op veranderingen in de auditsector. 

 

En dát de sector moet veranderen, daarover is iedereen het eens. Het rapport van de AFM uit 2014 

kwam hard binnen bij PwC, herinnert Koops, maar heeft inmiddels een positieve uitwerking gekregen 

op de organisatie. ‘We voelen de intrinsieke motivatie om beter te worden. We werken intern aan cultuur 

en gedrag. We zetten belangrijke stappen, maar zijn soms ook ongeduldig; verandering vraagt tijd. Maar 

het is geweldig om deel uit te maken van dit moment.’ 

 

Samenleving 

Tegelijkertijd heerst er angst in de sector, vanwege de houding van de toezichthouder. Koops: ‘We 

proberen te leren van onze fouten, maar dat vraagt wel om een omgeving die daar ruimte voor biedt. 

Een andere tone of voice van de toezichthouder kan daarin behulpzaam zijn.’ De Ridder is het daarmee 

eens. Hij vindt dat de AFM een voorbeeld kan nemen aan de Amerikaanse PCAOB. ‘Hun rapporten zijn 

professioneler, nemen een bredere blik en de conclusies zijn subtieler. De AFM heeft goede benchmark-

reports, maar de tone of voice is niet goed.’ 

 

De panelleden verschillen van mening of de sector zich vooral zou moeten richten op betere audits, of 

dat de problematiek breder aangevlogen moet worden. Humphrey maakt van zijn hart geen moordkuil. 

‘Ik geef niet om vertrouwen, ik wil gewoon goede auditing.’ De Brit constateert dat we tegenwoordig 

meer waarde lijken te hechten aan standaarden dan aan de kwaliteit van de praktijk. ‘Ik heb er een  

hekel aan als mensen zeggen: een audit is een audit. Dat is zó anti-innovatief. Als we écht het             

multi-stakeholder perspective nemen, kunnen we ook uitkomen bij: een audit is voor de maatschappij. 

Of voor een betere maatschappij. In het Verenigd Koninkrijk was de audit-industrie neutraal in het    

Brexit-debat. Waarom? Auditing moet niet alleen gaan om het controleren van financiële verslagen, 

maar ook om anti-sociaal gedrag van organisaties, om ongelijkheid. De gedachte dat een audit slechts 

een audit is, is erg mager. En houdt niet stand in een veranderende wereld.’ 

 

De Ridder merkt op dat, hoewel hij het niet oneens is, de sector een cynische maatschappij treft: hoor 

eens, jullie kunnen niet eens een audit goed uitvoeren, waarom zouden jullie nog meer hooi op de vork 

nemen? Maar volgens Humphrey draait zijn pleidooi om ‘commentaar geven, adviseren’, actief zijn in 

de grotere wereld. ‘Ik leer veel meer van interactie met mensen uit de praktijk dan van gesprekken met 

mijn senior-collega’s. De praktijkmensen hebben gedachten die je denken verder brengen.’ 

 

Kwaliteit 

De vraag waartoe auditors op aarde zijn, wordt steeds vaker gesteld, bevestigen de panelleden. ‘We 

hebben een rol in de bredere samenleving’, zegt De Ridder. ‘Dat is een uitdaging voor de sector: hoe 

maken we onze mensen bewust van hun verantwoordelijkheid en hoe zorgen we ervoor dat die 

bewustwording doordringt in hun dagelijks handelen en tijdens audits?’ Volgens hem zouden audit-

bedrijven programma’s kunnen opzetten die hier bij herhaling op terugkomen. 

 

Bos zegt het belangrijk te vinden dat de audit-sector zijn stakeholders beter leert kennen. ‘Als Eumedion 

zijn wij een belangrijke stakeholder, maar heel veel contact is er niet met audit-bedrijven. Zouden jullie 

niet wat vaker op bezoek moeten komen?’ Investeerders houden de kwaliteit van audits nauwlettend in 

de gaten, benadrukt hij. ‘Hoewel ons beoordelingsvermogen gering is, letten we zeker op audit quality. 
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We stellen ook vragen aan bedrijven: selecteerde u deze audit-firm op basis van de prijs? Wij maken 

ons zorgen over de mogelijke consequenties van zulke keuzes.’ 

 

Wat is nu de grootste uitdaging van de sector, wil gespreksleider Knechel weten. ‘Aan stakeholders 

duidelijk maken wat de toegevoegde waarde is’, antwoordt Bos desgevraagd. ‘Waar heb jij als auditor 

nu het verschil gemaakt? Dát verhaal moet worden verteld. Een complicerende factor is dat auditors de 

klant niet direct voor zich hebben, het is een anoniem figuur op afstand. Dat gat moet worden gedicht.’ 

Volgens Koops komt toegevoegde waarde uiteindelijk neer op het verhogen van de audit quality zelf. 

‘Zorg dat de opinie laat zien dat je het juiste hebt gedaan.’ 

 

Studenten 

Humprey hamert erop dat de sector niet uitsluitend over de toekomst moet praten. ‘Veel van wat we hier 

bespreken, is al vaker besproken. Laten we niet alleen naar de toekomst kijken, maar ook respect tonen 

voor het verleden. En daaruit onze lessen trekken.’ De Ridder ziet het ‘expectations gap’ als de grootste 

uitdaging van de sector. ‘Er moet een open discussie komen tussen de sector en de gebruikers: wat 

verwachten jullie van ons? Omdat we een globaal product hebben, zal dat een hels karwei worden.’ 

 

Even belangrijk voor de toekomst van de sector als de veranderingen die nu zijn ingezet, zijn de audit-

beoefenaars van de toekomst. En daar zien de panelleden een groot probleem. Knechel maakt dat 

duidelijk met een voorbeeld uit zijn privésituatie. Toen zijn zoontje van vier niet kon slapen omdat hij 

bang was voor monsters, had Knechel hem op het hart gedrukt: wees maar niet bang, ik bescherm je. 

De reactie van zijn zoontje: ‘Je bent accountant. Wat ga je doen? Bore them to death?’ 

 

De industrie heeft een imagoprobleem, zoveel is duidelijk. 

 

Humphrey heeft een vergelijkbaar verhaal. ‘Mijn dochter bezocht onlangs een banenmarkt. Er waren 

drie stands zonder geïnteresseerden: de eerste was verzorging, de tweede een begrafenisonderneming 

en de derde? Een Big Four firm. Humphrey: ‘Er is zeker iets aan de hand. We recruiten niet meer de 

best and brightest. En als we dat wel doen, gebruiken we de volgende jaren om die slimheid eruit te 

slaan.’ 

 

Geen passie 

Een ander pijnpunt is volgens hem dat sommige accountingstudenten geen passie hebben voor het 

vak. ‘En dat merk je later wanneer ze het beroep uitoefenen.’ Een ander probleem is dat jonge 

accountants vaak negatiever worden zodra ze binnen een firma zitten. ‘Onze lessen zijn echt niet 

opwindend. Ik zou zeggen: daag studenten uit. Breng tijd met ze door. En zet in op een leven lang leren. 

Breng mensen uit de praktijk terug naar de universiteit.’ 

 

Koops vindt dat de sector aan millenials duidelijk moet maken dat ‘ons vak van belang is’. ‘We hebben 

een doel, we hebben waarden. Help ons mee het juiste te doen.’ Die omslag krijgt al langzaam zijn 

beslag, merkt Koops. ‘Onze mensen zijn trots op wat ze doen. We durven meer tijd te nemen, ook als 

bedrijven daar niet blij mee zijn. We staan ergens voor, we voelen ons gesterkt. Die houding helpt bij 

het vinden van de juiste mensen: we betekenen iets voor de maatschappij.’ 
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‘Moeten we audit quality überhaupt onderzoeken?’ 

- Mark DeFond, University of Southern California 

 

Het belang van de sector voor de maatschappij wordt ondersteund door de samenstelling van het 

publiek tijdens de conferentie. In vergelijking met vorig jaar zijn er meer mensen uit de praktijk naar 

Breukelen gekomen: 45 procent van de bezoekers is practitioner (of practitioner én academicus), ten 

opzichte van 37 procent in 2016. Academici maken 44 procent van het publiek uit, vergeleken met 57 

procent vorig jaar. Dit tot tevredenheid van de Foundation for Auditing Research (FAR). ‘Wij willen het 

gat dichten tussen de academische wereld en de praktijk’, aldus voorzitter Henriëtte Prast tijdens haar 

openingswoord. ‘Als je in een ivoren academische toren zit, heb je niet goed door dat je taal niet altijd 

begrepen wordt door mensen in andere gebieden of uit andere sectoren.’ 

 

Dat is ook een van de redenen waarom Will Ciconte van de University of Illinois als bezoeker naar de 

conferentie is gekomen. ‘We moeten meer praktijkgericht werken, onze engagement verbeteren’, zegt 

de Amerikaan. ‘Die praktische inslag maakt auditing research juist zo uniek, omdat we met zoveel 

verschillende stakeholders te maken hebben. We moeten onze communicatie verbeteren.’ 

 

Extra regulering 

Iedere bezoeker en spreker heeft zo zijn eigen visie op hoe de audit-sector kan verbeteren. Maar de 

eerste keynote-speaker van de conferentie, Mark DeFond van de University of Southern California, doet 

tijdens zijn bijdrage (getiteld ‘Controversies of Audit Quality’) allereerst provocerend een stapje terug. 

Zijn vraag, overgenomen uit een research paper: ‘Moeten we überhaupt onderzoek doen naar audit 

quality?’ Want, zo citeert hij de accounting researchers die het paper schreven, ‘investeerders geven 

niet om audit quality’ en onderzoek kan zelfs ‘schadelijk’ zijn, omdat het zou leiden tot onnodige extra 

regulering. 

DeFond laat meteen duidelijk weten hoe hij erin staat: hij is het er niet mee eens, maar vindt 

desalniettemin dat de vraag serieus moet worden genomen. Dat doet het publiek in het Pfizer Auditorium 

ook; de stelling kan op veel (afkeurende) reacties rekenen. ‘Ik geloof niet dat de auteurs dit zelf geloven’, 

merkt iemand op. Een ander noemt de stelling ‘naïef’. ‘Natuurlijk kan het beter, maar dat het onderzoek 

niet zou moeten bestaan is just silly.’ Zonder regulering of standaarden voor kwaliteit, wordt auditing 

een ‘race to the bottom’, is de algemene opinie in de zaal – de een zal nog minder doen dan de ander. 

 

DeFond zegt dat de auteurs zijn uitgegaan van verkeerde aannames, zoals dat de vrije markt perfect 

functioneert en dat alle stakeholders goed geïnformeerd zijn. ‘Als dat wel zo zou zijn, zou accounting 

zelf niet eens bestaan.’ 

 

Eerlijk 

De tweede prikkelende vraag die DeFond voor de voeten van het publiek werpt, is of de enige 

verantwoordelijkheid van auditors het voldoen aan GAAP (de Generally Accepted Accounting 

Principles) is. Er is, vertelt DeFond, een lange geschiedenis van audit-bedrijven die zo dicht mogelijk bij 

GAAP blijven – en geen stap extra zetten – om zo hun aansprakelijkheid in een eventuele rechtszaak 

te minimaliseren. Tegelijkertijd is er een even lange geschiedenis van toezichthouders en rechtbanken 

die deze ‘narrow view’ verwerpen. Auditors in de Verenigde Staten zijn wettelijk verplicht om te 
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motiveren of de financiële rapportages een ‘eerlijke weergave’ zijn. Bovendien verplichten ethische 

standaarden auditors om niet alleen letterlijk GAAP te volgen, wanneer deze aanpak zou leiden tot 

misleidende statements. 

 

Iemand in het publiek merkt op dat het voldoen aan GAAP een belangrijke eerste stap is, maar dat 

daarna het algemeen belang om de hoek komt kijken – het verzekeren dat het een eerlijke weergave is 

van de feiten. ‘Is onze sector wel in staat om te concurreren op kwaliteit van audits?’ is een andere 

vraag vanuit de zaal. ‘Competitie moet gaan om veel meer dan kwaliteit’, vindt DeFond. ‘En om meer 

dan je houden aan regels en wetgeving. Audit quality is belangrijk in de markt, maar het gaat net zo 

goed om kennis, ervaring en verbinding maken.’ 

 

‘Te theoretisch’ 

Bij de derde stelling gaat DeFond in op de recente trend om restatements te gebruiken als indicator van 

audit quality. Om te onderzoeken of restatements inderdaad een goede graadmeter zijn voor de kwaliteit 

van een audit, heeft DeFond een decision tree gemaakt die hij het publiek laat zien. Volgens zijn schema 

vormen misstatements in 63 procent van de gevallen een correcte graadmeter voor audit quality en in 

37 procent van de gevallen niet. 

 

Hier treft DeFond een sceptisch publiek. Te theoretisch, klinkt het. Te weinig binding met de praktijk van 

alledag. ‘Ik ben maar een eenvoudige practitioner, geen wetenschapper’, zegt iemand uit het publiek. 

‘Dit is veel te theoretisch voor mij en het volgende bewijst dat onze beroepsgroep met beide benen op 

de grond moet komen.’ 

 

‘De decision tree begint met een bedrijf die een fout maakt’, merkt een ander op. ‘Maar een goede 

auditor zorgt ervoor dat die fout niet eens gebeurt.’ 

 

Tevreden bezoekers 

Na afloop van de eerste conferentiedag, waarin ook twee FAR-onderzoeken (Frank Moers: ‘Het verlies 

van talent’ en Kris Hardies: ‘Professionnal scepticism’) werden gepresenteerd, tonen de bezoekers zich 

tevreden. ‘Ik was vorig jaar ook op de FAR-conferentie’, vertelt Ada Sneekes, PhD-candidate bij de Vrije 

Universiteit en werkzaam bij KPMG. ‘Wat ik heel leuk vind, is dat hier zowel de praktijk als de theorie 

aan de orde komt.’ Sneekes hoopt op de conferentie handvatten te krijgen hoe audit quality in de praktijk 

gemeten kan worden. ‘Dat is nog steeds niet duidelijk, ik hoop dat we iets krijgen waar we in de praktijk 

iets mee opschieten.’  

 

Wouter van Putten, senior associate bij PwC, vindt de discussie over het behoud van talent belangrijk. 

‘Dat het verloop bij auditbedrijven groot is, is één, maar dat het verloop onder de beste medewerkers 

groot is, is echt een probleem.’ Ook Van Putten is naar de conferentie gekomen om concrete tips en 

tricks mee te krijgen. ‘Van nature ben ik een theoretisch ingesteld persoon, maar hier wordt de slag naar 

de praktijk gemaakt. Dat bevalt me goed.’ 

 

‘Laat zien dat initiatief uit de sector komt’ 

- Minister Jeroen Dijsselbloem 
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Naast de presentatie van nog twee FAR-onderzoeken (Reggy Hooghiemstra: ‘Multi-team membership’ 

en Denise Hanes Downey: ‘Group Audits’) kenmerkt de tweede dag van de conferentie zich door                        

de bijdragen van twee prominente sprekers: minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem en AFM-

bestuurder Gerben Everts. Het belang van hun toespraken wordt nog eens onderstreept door de 

aanwezigheid (in het publiek) van Joris Backer, senator van D66. 

 

Om het vertrouwen te herwinnen van de samenleving moet de auditing-sector zelf initiatief tonen, ook 

richting de politiek. Dat is de kern van het betoog van minister Dijsselbloem. ‘Laat zien dat het initiatief 

komt vanuit de sector, en niet vanuit de politiek’, aldus Dijsselbloem, die het herwinnen van vertrouwen 

typeert als een ‘uphill battle’. Volgens de PvdA-minister moet de sector ‘het hart’ van de problemen in 

de sector erkennen – volgens hem het businessmodel van de auditbedrijven, dat zou leiden tot 

verkeerde stimulansen. ‘Hoe zorgen we ervoor dat de integriteit en de standaarden in de sector sterk 

genoeg zijn om druk vanuit de klant te weerstaan?’ 

 

Onverschrokken 

In zijn toespraak noemt Dijsselbloem auditors ‘onverschrokken verdedigers van de waarheid’ en 

moedigt hij de sector geen afwachtende houding aan te nemen richting de politiek. ‘De druk moet niet 

komen vanuit de politiek richting de sector, maar vanuit de sector richting de politiek. Geef aan waarmee 

wij als politici verbeteringen in de branche kunnen ondersteunen.’ 

 

Na afloop, tijdens de Q en A, komt het gesprek meteen op het AFM-rapport waaruit blijkt dat 45 procent 

van de audits onder de maat is. Een vragensteller wil van de minister weten of er binnen het ministerie 

een evaluatie plaatsvindt op de gebruikte methodiek. In zijn reactie laat Dijsselbloem weten dat er altijd 

discussie mogelijk is over de methodiek, maar dat de sector zich daar niet in eerste instantie op zou 

moeten richten. ‘Als er een kritisch rapport komt, gaan we het altijd hebben over de methode.’ De 

uitkomst – dat veel audits onder de maat waren – staat volgens hem als een huis. 

 

The full monty 

Iemand uit het publiek suggereert dat de sector niet alleen moet kijken naar de 45 procent ondermaatse 

audits, maar dat er ook juist veel te leren valt van de audits die wél goed gingen. ‘Ik ben benieuwd naar 

die audits. Was het hun houding die zo anders was, of speelden er andere zaken?’ Dijsselbloem is het 

daarmee eens. Hij noemt dit ‘zeker interessant om te bekijken’. 

 

Op de vraag hoe de sector het vertrouwen van de samenleving kan herwinnen, is Dijsselbloem duidelijk: 

neem het initiatief en verander de cultuur. ‘Integriteit betekent uiteindelijk erover blijven praten met 

elkaar, je bewust blijven van de risico’s. De weg naar het bewaren van integriteit en standaarden moet 

ten diepste niet worden gezocht in meer regels, maar in cultuur.’ 

Een ander vraagt de minister naar zijn verwachtingen voor de sector. De vragensteller wijst erop dat het 

de medische sector vijftien jaar kostte om het aantal doden op de operatietafel te halveren. Dijsselbloem 

erkent dat veranderingen tijd kosten. De minister besluit dan ook met een mooie oneliner, die in 

gesprekken na afloop van de conferentie nog regelmatig instemmend zou worden herhaald. ‘We cannot 

expect the full monty in the short term, but the half monty in the medium term would be welcome.’ 
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‘Onderzoek als sector alvast een plan B’ 

- AFM-bestuurder Gerben Everts 

 

Net als Dijsselbloem moedigt AFM-bestuurder Gerben Everts de auditing-sector aan initiatief te tonen, 

vooral op het gebied van innovatie. Robert Knechel, in het publiek, wijst erop dat de sector moet 

innoveren, maar dat tolerantie voor falen de andere kant van de medaille is. Everts is het daarmee eens 

en wil bedrijven daarom ‘een veilige haven’ bieden op het gebied van innovatie. Als  

audit-bedrijven mogelijkheden zien voor het bieden van zekerheid in een ander model dan het huidige, 

is de AFM bereid ‘waivers’ te verlenen voor de regels die daarop van toepassing zijn. ‘We willen dan 

flexibiliteit geven’, aldus Everts. 

 

Ook hamert de toezichthouder op het toenemende belang van data analytics, big data en algoritmen in 

de audit-industrie. ‘De auditor van morgen – maar ook die van vandaag – moet die waarde daarvan 

voor audit quality begrijpen.’ De AFM-bestuurder zegt ervan overtuigd te zijn dat algoritmen in de 

toekomst bepaalde zaken beter kunnen dan de ‘dan ouderwetse auditor’, maar benadrukt tegelijkertijd 

dat ‘het menselijk brein’ onmisbaar blijft voor het interpreteren van de informatie. ‘Data alléén zegt niets.’ 

 

Boeiend gesprek 

Tijdens de Q en A ontstaat een boeiend gesprek over de toekomst van de sector. Everts had tijdens zijn 

bijdrage onverbloemd gezegd dat ‘als de sector niet thuisgeeft, alternatieven verkend zullen moeten 

worden’. Het publiek wil van de toezichthouder weten wat hij nu concreet van de sector verwacht.  

 

Drie dingen, antwoordt Everts. De eerste is ‘een nederige opstelling van de sector’: bevecht de AFM 

niet op alles, maar ga werken aan veranderingen. De tweede is wat Everts noemt ‘reflectie op plan B’. 

‘Wat als de resultaten van de veranderingen tegenvallen? Wacht niet op de politiek, maar kom als sector 

zelf alvast met een plan B.’ Het derde wat Everts van de sector verwacht is een ‘benadering op maat’. 

‘We hebben nu veel conclusies, maar we moeten individuele antwoorden vinden voor individuele 

bedrijven.’ Oftewel: kijk niet altijd naar de branche als geheel maar naar de oorzaken van ondermaatse 

audit quality bij een specifiek bedrijf.  

 

Daarna wordt Everts gevraagd naar wat hij zou willen vragen aan de academici in het publiek. De 

toezichthouder daagt het publiek uit statistisch onderbouwde indicatoren te vinden voor audit quality en 

om te onderzoeken hoe innovatie in de sector gekoppeld kan worden aan auditstandaarden. 

 

Universiteiten 

Vanuit het publiek merkt Chris Humphrey op dat het op de conferentie veel is gegaan over cultuur en 

persoonlijke eigenschappen als moed, maar minder over onderwijs. ‘Missen onze universiteiten iets?’ 

wil hij van Everts weten. De AFM-bestuurder zegt tevreden te zijn met wat studenten in Nederland 

meekrijgen, maar dat hun motivatie wel scherp in de gaten gehouden zou moeten worden. ‘Zijn ze 

toegewijd genoeg?’ 

 

Ook vindt hij dat mensen altijd moeten blijven leren, ook als ze eenmaal aan het werk zijn. ‘Verbeter 

permanent onderwijs.’ Tenslotte, besluit Everts in een vurig betoog, wil hij af van de misperceptie dat 
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theorie en praktijk van elkaar verschillen. ‘Zeg nóóit tegen mensen die net in het vak zitten: ‘wat je op 

de universiteit geleerd hebt is theorie, maar hier gaat het anders, want dit is de praktijk’. Nee, theorie ís 

praktijk.’ 

 

Egbert Eeftink (KPMG Assurance Leader en FAR Board Member) sluit de conferentie af met een 

beschouwing van de twee dagen. ‘De conferentie heeft bevestigd dat er geen definitie bestaat van audit 

quality, maar dat we wél beter dan ooit moeten kunnen uitleggen wat audit quality inhoudt. Daarvoor 

kijken we nu naar de academici in de zaal.’ 

 

It was the best of times 

En hoewel de conferentie daarmee ten einde kwam, echoden de woorden van Robert Knechel na afloop 

van de paneldiscussie van gisteren nog na. Sprekend over de auditing-sector citeerde hij de beroemde 

eerste zin uit A Tale of Two Cities: ‘It was the best of times, it was the worst of times.’ Maar niemand 

kent de tweede zin, aldus Knechel. ‘It was an age of wisdom, it was an age of foolishness.’ 

 

Knechel: ‘En dát de belangrijkste vraag voor ons: hoe vinden we wijsheid en hoe vermijden we 

dwaasheid?’ 


