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In Nederland i het niet ongewoon dat medewerker van alle
rangen hun mening geven. Recent onderzoek laat zien dat
accountant er hun voordeel mee kunnen doen al ze open taan
voor die mening.

RGLGVING

Mark Nelon en collega' Chad Proell en Am Randel (The
Accounting Review, 2016) heen onderzoek gedaan naar de invloed
van leiderchap innen auditteam, op de ereidheid van teamleden
om audit iue naar voren te rengen en epreekaar te maken.
Durft de jongte aitent zijn of haar mond open te doen tijden het
teamoverleg?
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Terwijl veel maatregelen om de kwaliteit te vergroten gericht zijn op
de harde tatare kant (auditmethodologie, concurring review
partner, rotatie, eroepeed et cetera), ondertrepen Nelon en
collega' het elang van de individuele medewerker innen de
organiatie.
Hun onderzoek laat zien dat de leiderchaptijl van (ijvooreeld) de
opdrachtleider epalend i voor het klimaat in het team om al dan
niet relevante audit iue ter prake te rengen.
"Al dan niet relevante audit iue", omdat het juit een open
teamdicuie i die epalend i voor het ontdekken van audit iue
- en du de uiteindelijke kwaliteit van de accountantcontrole.

Krochten

'Het zijn de jongte
Zo wijt Tina Carpenter (TAR 2007) niet
aitenten die tot in
voor niet op het elang van team
de krochten van de
raintorming tijden de fraudegecontroleerde
riicoanale. Immer, het zijn de jongte
organiatie gaan
aitenten die tot in de krochten van de
en venijnige
gecontroleerde organiatie gaan en daar
auditiue kunnen
kleine, doch mogelijk venijnige
contateren.'
auditiue kunnen contateren. De meer
ervaren teamleden verliezen die kracht ook, lijkt uit eerder
onderzoek (ijvooreeld hau and Lawrence 1999 in Advance in
Accounting ehavioral Reearch).
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Zeker al het gaat om mogelijke teemfouten (op zich kleine
fouten, die veel voorkomend toch kunnen leiden tot een mogelijk
grote fout in de verantwoording), i het van cruciaal elang dat de
jongte aitent zich vrij voelt om oervatie epreekaar te
maken.
Nelon en collega' leggen de focu op twee zaken: teamgeoriënteerd leiderchap en iue alignment (zijn de auditiue in
lijn met de focu van de opdrachtleider?).

Help je klanten met
de Checklit Aangifte
I 2018

Teamleden voelen zich meer op hun
gemak om evindingen epreekaar te
maken in team die worden aangetuurd
door een op het team georiënteerde
leider. Dit i een leider die zich richt op
het ucce van het team, in plaat van op
zijn/haar eigen peroonlijke vooruitgang.
Deze houding heeft een poitieve invloed op de ereidwilligheid om
zich uit te preken. Team-georiënteerde leider geven met ucce de
medewerker het gevoel dat hun ijdrage ertoe doet; dat hun ijdrage
integraal deel uitmaakt van een gedeelde verantwoordelijkheid,
waarin amenwerking van nature komt om tot een
gemeenchappelijk reultaat te komen.
'Team-georiënteerde
leider geven met
ucce de
medewerker het
gevoel dat hun
ijdrage ertoe doet.'

Uit het onderzoek lijkt dat zo'n atmofeer vooral reulteert in
poitieve identificatie met het team en commitment aan de
opdrachtleider, dat vervolgen du weer de ereidheid om zich uit te
preken poitief eïnvloedt. In tegentelling tot hun verwachtingen
peelt concern for conequence hierin nauwelijk een rol.

In lijn
Daarnaat zijn aitenten eerder geneigd zich uit te preken over
iue die in lijn liggen met de focu van hun opdrachtleider of van
de partner. Lo van een team-orientated leiderchap, wordt het
gemak waarmee teamleden (ongerelateerde) zaken naar voren
rengen eïnvloedt door de peerpunten die de leider enadrukt of
waarop de leider zich focut. Oftewel: aitenten rengen niet graag
een iue naar voren dat uiten de gepercipieerde dicuie en focu
van het team valt.
erder onderzoek (ijvooreeld Giin
'Aitenten rengen
en Trotman in Contemporar Accounting
niet graag een iue
Reearch, 2002) toonde al aan dat
naar voren dat uiten
aitenten hun werk en audit paper
de gepercipieerde
'tlen' naar hoe zij denken dat hun audit
dicuie en focu
leader het graag zou willen zien. Kortom,
van het team valt.'
aitenten volgen de richting waarop
hun opdrachtleider kijken: wat je ziet i wat je krijgt?

Veilig klimaat
Auditfirm kunnen onmiddellijk aan de lag met de evindingen van
Nelon en zijn collega' Wil je je teamleden niet ontmoedigen hun
evindingen te delen? Zorg dan voor een (veilig) teamklimaat,
waarin teamleden zich op hun gemak voelen om zaken epreekaar
te maken. Zeg dan niet te vaak tegen een jongte aitent: "Ach joh,
niet elangrijk, maak ik me echt geen zorgen om." Dat hoeft hij/zij
maar een paar keer mee te maken en dan edenkt een jongte
aitent zich wel twee keer alvoren iet epreekaar te maken en
zijn/haar neu nog een te toten.
ehoud een open, reed perpectief in de
'ehoud een open,
audit. Te veel focu of vooringenomen
reed perpectief in
richting in de audit kan ertoe leiden dat
de audit.'
aitenten geen zaken naar voren durven
te rengen die niet in het plan van de audit paen. nige
'erendipiteit' lijft derhalve geoden.
Kortom: audit leader, zowel eginnend teamleider al enior
partner, zijn zelf aan zet om een gezond teamklimaat te creëren. Het
onderzoek van Nelon en collega' iedt daartoe concrete
handvatten.
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AFM: vervolgonderzoek auditcommiie nodig
De wet- en regelgeving met etrekking tot de rol die auditcommiie heen ten aanzien van de
externe accountant i wereldwijd aangecherpt. Dat concludeert de International Organization of
ecuritie Commiion (IOCO) in een rapport. Toezichthouder AFM pleit voor vervolgonderzoek
waarin wordt nagegaan of de regel ook worden nageleefd. 
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16 maart 2016

PwC: 'egrijpen externe riico' uitermate elangrijk voor
auditcomité'
Het egrijpen van en anticiperen op riico' die voortkomen uit relatie met derden i een van de
elangrijkte taken van het auditcomité, maar de mate van loottelling aan die riico' wordt vaak
onderchat. 
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09 maart 2016

PwC: 'Commiarien moeten aangecherpte rol materieel en
formeel invullen'
De verantwoordelijkheden van commiarien ten opzichte van het werk van de accountant zijn
aangecherpt. Voorzitter Michael de Ridder van de Aurance-praktijk van PwC roept commiarien
op die verantwoordelijkheden actief op te pakken. 
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22 oktoer 2015

V puliceert tien punten voor commiarien en
auditcommiie
De Vereniging van ffectenezitter heeft tien aanevelingen gepuliceerd om de kwaliteit en
daadkracht van de raden van commiarien, en de auditcommiie in het ijzonder, naar "het
gewente niveau" te rengen. 
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09 april 2015

V legt auditcommiie op nijtafel
Tal van financiële incidenten ij eurfonden konden geeuren omdat de auditcommiie haar werk
niet goed deed, telt eleggervereniging V. Die wil deze commiaricommiie daarom for
verterken. xterne accountant zullen daar de gevolgen van gaan merken. 
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