
ACCOUNTANCY

Gunstigeuitkomst
onderzoekonder
accountants
HooglerarenOlofBik en JanBou-
wensdedenonderzoekonder
3300accountants enbespeuren
een cultuurveranderingbij de
grote kantoren. Erwordtmeer
tijd ingeruimdvoorde contro-
le en sommigeklantenworden
geweigerd. Toch tempertBikde
verwachtingen.Deaccountant
kanhet probleemvaneenonjuis-
te jaarrekeningniet in zijn eentje
oplossen. ‘Daarvoor is de inzet
vande cliënt nodig’, aldusde
hoogleraar.
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A C C O U N TA N C Y

HoogleraarOlofBik: accountants
willenbesthuncultuur aanpassen

Elif Isitman en Jeroen Piersma
Breukelen

Beteren accountantsnuwel of niet hun
leven?Debuitenwereldmoet ernaar ra-
den,wantbestuurdersvanaccountants-
kantoren beperken zich doorgaans tot
hetcliché:cultuurveranderingkost tijd.
Zolang die onduidelijkheid aanhoudt,
hoeftermaaréénaffaireopteduikenen
de discussie over de ethiek van accoun-
tants barstweer los.

OlofBik,onlangsbenoemdtothoogle-
raargedragencultuurindeaccountants-
sectoropNyenrode,denktenighouvast
te kunnenbieden. Samenmet JanBou-
wens,hoogleraaraccountingaandeUni-
versiteitvanAmsterdam,deedhijonder-
zoekonder3300accountantsbij vijf van
detiengrootstekantoren inNederland.
Als de resultatenworden afgezet tegen
de nulmeting uit 2016, valt er cultuur-
verandering tebespeuren.

Een greep uit de conclusies: er wordt
meer tijd ingeruimd voor controleop-
drachten; het bestuur spreekt zich va-
ker uit over kwaliteit; accountants wor-
denmeer gestimuleerd hunmening te
geven;nieuweopdrachtenwordenvaker
geweigerd.
‘Het accountantsberoep heeft de af-

gelopen jaren veel aandacht besteed
aan cultuurverandering’, zegt Bik. Hij
legt een verbandmet het hervormings-
planuit2014,waarinverbeteringvande

‘Protocollen zijn soms nodig, maar we slaan door.’ CEESELZENGAVOORHETFD

cultuurookderodedraadwas.Datplan
werddoordesectorzelf indezomervan
2014 in alle haast opgetuigd nadat een
aantalgroteaffaires (Vestia, Imtech)op-
nieuw de aandacht van deHaagse poli-
tiek had gevestigd op de accountants.
Het hervormingsplan leidde onder
andere tot de invoering vanonafhanke-
lijke raden van commissarissen bij de
accountantskantoren.

‘Als iedereenzichvrij voeltomkritiek
te geven, verwacht je dat er beter werk
wordtgeleverd’,zegtBik.Maargaranties
dateencultuurverbeteringtotkwaliteits-
verbetering leidt, zijnerniet. ‘Sturenop
cultuurenhetafgevenvandejuistesigna-
len leidenniet rechtstreeks totbeterge-

drag.Maarhetmaaktdekanswelgroter.’
Dat de juiste cultuur geen garantie

voor succes is, geldt trouwens ook voor
het alternatief: nieuwewet- en regelge-
ving. En dat is wel de weg die de sector
de afgelopen jaren is gegaan. ‘Elke keer
dat er wat misgaat, komen er nieuwe
regels bij’, zegt Bik.
Regels kunnen nodig zijn. ‘Als ik in

eenvliegtuigstap,benikblijdater inde
luchtvaart strenge protocollen zijn. In
deaccountancyzijndiesomsooknodig,
maarwe slaan door.’ Teveel vinkjes zet-
tenenpermanenteangstvoordekritiek
van toezichthouder AFMgaat ten koste
van het professionele oordeel van een
accountant, vindtBik.

$ Olof Bik en JanBouwens
onderzochtende sector

$ Dehoogleraren bespeuren
een cultuurverandering

$ Toch tempert Bik de
verwachtingen

Ookalseenaccountantsorganisatiede
juistewaardenencultuurvoert, kanhet
misgaan. Bik komtmet een voorbeeld
uit zijn eigen verleden, toen hij nog
accountant was bij PwC. Als opdracht-
leider bij een controle diende hij ook
aandachttebestedenaandeleerdoelen.
‘Maar het punt: “Wat leren wij tijdens
deze opdracht?” sloeg ik over. Dat rege-
len we nog wel, zei ik dan. Dan geef je
het signaal af dat de cliënt belangrijker
isdandepersoonlijkeontwikkelingvan
deaccountant.’

Het intranetvandeaccountantsorga-
nisaties is in dit verband ook leerzaam,
zegt hij. Daar blijkt wie demeeste aan-
dacht krijgt: collega’s die klanten bin-
nenhalen, of zij die de beste controles
doen. Ook dat zegt wat over de culture-
le signalen.

Hetstemthemoptimistischdatuithet
onderzoeknaarvorenkomtdatdegrote
kantorenmeer tijd nemen voor de con-
troleensommigeklantenweigeren.Der-
gelijkemaatregelenkostengeldendoen
dus pijn. Dat ze toch genomenworden,
duidt op een serieuze inzet van de kan-
toren.Geld iszekernietonbelangrijk—
een accountantsorganisatiemoet ook
kunneninvesteren—maarhetmagniet
alles overheersend zijn, zegt de hoogle-
raar.
Daarom is hij ook geen voorstander

vande kwaliteitsbonus. ‘Dat impliceert
dat het niet leveren van kwaliteit ook
eenmogelijkheid is. Vergelijk hetmet
de kinderopvang waar ze ouders een
boete opleggen als ze hun kind te laat
ophalen. Het gevolg is dat ze hun kin-
deren nog later ophalen. Ik geloof in
sturen opwaarden. Dat geeft veelmeer
sociale druk.’
Ondanks de gunstige uitkomst van

het onderzoek tempert Bik de verwach-
tingen tenaanzienvanaccountants.De
accountant kan het probleem van een
onjuiste jaarrekeningniet in zijneentje
oplossen. ‘Van een vijf een zesmaken
lukt nogwel,maarhetwordt geen acht.
Daarvoor isdeinzetvandecliëntnodig.’

Dekwaliteitvandejaarrekeningisdus
de verantwoordelijkheid vanmeerdere
partijen. ‘Datneemtnietwegdatalshet
misgaat, het altijd op de broek van de
accountant spat.’

‘Permanente angst
voor kritiek van AFM
gaat ten koste van het
professionele oordeel
van een accountant’
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