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De accountant soms een
raadsheer, soms een hofnar
De accountant die zich als adviseur opwerpt, doet
er goed aan'de onderstroom' te onderkennen en
er rekening mee te houden in z5n adviezen. Bij

voorkeur stelt hij zich daarbij op a1s 'raadsheer',

een gezaghebbende, belrokken adviseur die zijn
c1iënten waardevolle woorden influistert. Maar
desnoods, a1s hij daarmee onvoldoende weerklank
vindt, kan de accountant zich ook a1s 'hofnar' ge-

dragen. Dit zegt Gyuri Vergouw, de nieuwe colum-
nist van AccountantWeek. Pagina 14

Schaalbare adviesdiensten: sleutel tot een
wi nstgevende adviespra ktij k

Een van de manlra's voor accountants en bedrijfsadviseurs is: "AIs je diensten
niel schaalbaar z1jn, verkoop ze dan ook niet." Pagina 6

Big Data: het domein van de accountant
van de toekomst

Wat zou de invloed van big data kunnen zljn op het werk van de accountant?
Drie mogelijke ro11en die de accountant in de toekomst kan spelen. pagina 12

Financiële risico's
van softwarelicenties
vaak een blinde vlek
Nederlandse bedrijven hebben geen

idee van de risico's die zij iopen door
(ver)oude(rde) soflwarelicenties. De

accountant kan ook hier adviseren en

assisteren. Pagina 41

Word lid van
AccountantWeek.nl

Vertrout'rd, verfrissend en actueel

Sander Klous
(UvA/KPMG): Big
Data als redding
van de accountant
De voortschrij dende digitalisering
van de samenleving biedt accoun-
tants ook kansen, zegt Sander Klous,
hoogleraar Big Data Ecosystems
for Business and Society aan de

Universiteit van Amsterdam en ma-
naging director Big Data Analytics bij
KPMG Advisory.Pagina 42

Tweede editie
Accountancy Awards
met overtuigende
wrnnaars

Drie kantoren zijn dlt jaar in de prij-
zen gevallen bij de uitreiking van de

Accountancy Awards: Easy ZZP,IBËO

en Koenen & Co. Pagina 46

Nieuwe rol accoun-
tant bij goedkeuring
bestuursverslag

Inhoudelijk gezien zijn bestuursver-
slagen regelmalig erg'mager'. De
accountant kan en moet steeds meer
doen moet ais c1iënten hel bestuurs-
verslag niet in overeenstemming
met wet- en regelgeving opmaken.
Pagina 36
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Gyuri Vergouw oveÍ de toekomst van de accountancy

'Wees een raadsheer,
of desnoods een hofnar'
Gyuri Vergouw werkte ooit als assistent-accountant en is inmiddels een gewaardeerd bedrijfsadviseur en veelgele-

zen auteur over managementvraagstukken. Zijn boek De strafschop, dat deels gebaseerd is op big data en gebruik

van statistieken, leveràe hem de bijnaam professor Penalty op. Hij heeft op het podium gestaan en is als toezicht-

houder actief (geweest) bij de grote poppodia van Nederland zoals Paradiso en de Melkweg. Én hij is de nieuwe co-

Iumnist van AccountantWeek.\Maar zal hij het de komende tijd over hebben?

, t Hel is arsof ik de 's avonds in
ll o. bus Den gestapr en s ocn-

lends wakker geworden in een

totaal veranderde accountancY-

wereld", zegt Gyuri Vergouw. "In die

zin dat er in de afgeloPen jaren van

alles is gebeurd in de accounlancY

zonder dat ik daar nog beroePsma-

tig bij betrokken was. Maar ik heb

de ontwlkkelingen we1 gevolgd, en

ik verheug me erop de komende tijd
mijn bevindingen voor accountants

op papier te zetten." Vaak zal het dan

gaan over de loekomst van de be-

roepsgroep, verwacht Vergouw. "Geen

vaktechnische verhandelingen, want

die staan er ai genoeg in het b1ad.

Wel wil ik artikelen aanleveren over

hoe de accountant zijn cliënten toe-

gevoegde waarde kan leveren, hoe hij
of zij een unieke propositie kan bie-

den. Accountants hebben het vaak

over de mensen achler de cijfers. Dat

ga ik ook doen vanuit het perspectief

van de accountant zelf."

Daarbij zal hij zeker aansluiten op

discussies binnen de beroepsgroep

hoe om te gaan met een aÍbrokke-

lend imago,'kansen en bedreigingen

die IT opleveren en de voortdurende

dreiging van teruglopende inkom-

sten - om maar drie onderwerPen te

noemen. Nogal wat accountants 1ij-

ken te geloven dat meer'integriteit'
en een hogere 'kwaliteit' afdoende

moeten zíjn om de gloriejaren van

weleer te herstellen. Of op z'n minst

om het vertrouwen van het Publiek
in de beroepsgroep te herstellen - om

mensen ervan te overtuigen dal de

accountant niet alleen commercië-

le doelstelhngen najaagl (zijn eigen

belang en, vooruit, dat van zijn c1iënt)

maar ook'het publiek belang', zoals

dat heet in het raPPort van de NBA.

De onkreukbare accountant als su-

perman, zou je kunnen zeggen. De

redder van een branche die een lden-

titeitscrisis doorgaat.

Zou het werkelijk? Volgens Vergouw

is dat veel te simpel gedacht.
"lntegriteit is een cruciale voorwaar-

de. Maar ook niet meer dan dat. A1s

je a1s accountant niet integer bent,

kun je het we1 schudden. Natuurlijk
moet de accountant onkreukbaar

zljn, )e moet er van oP aan kunnen

dat hij zijn werk goed doet en dat hij
een waarheidsgelrouw beeld kan ge-

ven van het reiien en zeilen van een

onderneming. A11een: de markt wil
meer." De onkreukbare accountant

moet daarom meer bieden, vindt
Vergouw. "De accountant moet zich

ook positioneren als adviseur."

WELWITLEND EN DESKUNDIG

Dit geldt zeker voor de MKB-ac-

countant, die goed is ingevoerd in
het wel en wee van de ondernemer
voor wie hij werkt. lemand die vaak

wordt gezien als een welwillende
en deskundige vriend. Iemand naar
wie men best bereid is te luisteren

in eik geval. Uiteraard kan dit de

nodige spanningen opleveren, er-

kent Vergouw. Een vriend vertelt je

immers niet altijd de waarheid, uit
angst de relatie op het sPel te zet-

ten. Het aloude'wiens brood men

eet, diens woord men spreekt' ligt
ook in de accountancy op de loer -

zoals ook blijkt uit vele boekhoud-
kundige schandalen waar accoun-

tants bij betrokken zijn geweest,

denk alleen aan Enron en Ahold.

De accountant die een goede advi-

seur wil zljn, zal zijn schroom om

zijn cliënt tegen le spreken dus

moelen overwinnen . Híj zal het lef
moeten hebben zÍch uit te spreken
zonder zich veel gelegen le laten
liggen aan de gevoellgheden van

zijn cliënt. "Je moet a1s goede advi-

seur tegenspraak durven bieden in
het belang van de k1anl. Ook al ziet

hij het op dat moment zelf zo niet.
Dat vereist echter speciale vaar-

digheden van de accountanl.'Was
de accountant van Ahold destijds
maar niet zo inschikkelijk geweest:

dat had Cees van der Hoeven be-

hoed voor veel ellende."

De accountant heeft volgens

Vergouw als adviseur het meeste

kans van siagen op zl1n eigen ter-

rein: waar het gaat om advies oP

basis van analyses van de financiëlt
gegevens en andere data van binnel

en buiten hel bedrijf. Daar ligt zijn
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deskundigheid lmmers en daar ligt
zijn autoriteit. Niet f,nanciële zaken
(meting van klanttevredenheid, bij-
voorbeeld) zrjn hem wezensvreemd.
Ze behoren niet tot het natuurlijke
domein van de accountant, en bij
advies hierover past de accountant
de spreekwoordelijke voorzichtig-
heid. Toch zal de toekomst laten
zien dat zodra het om cijfers gaat,
denk aan brg data, de accountant er
uiteindelijk toch wordt bij geroepen.
Ook hier iigt een grote uitdaging.

Waarmee zeker niet is gezegd dat
de accountant zich zou moeten be-
perken tot financieel getint advies.
Maar al te vaak zullen de cijfers het
vertrekpunt zilnvoor een veel bre-
der advies. "Je moet als accountant
de ciiÍers goed weten Le interprere-
ren. En cijfers geven vaak een sig-
naal af dat er iets aan de hand is.

Als accountant moet je daarop alert
zijn. Ook en juist hier is sprake van
:en uniek talent van accoutanls.
--< heb vele jaren en voor vele dui-
zenden deelnemers cursussen als
'inance for non-f,nancials' mogen
<even. Geloof me, in bijna 95% van
*: gevallen kwamen de deelnemers,
:k maragers op hoog niveau. n_el

',-:rder dan de EBIT. Durf je cliënt je
::vrndingen voor te leggen en pro-
::ren het verhaal achter de cijfers
-: achterhalen. En, in geval van mis-
. -anden, kijken wat eraan gedaan
.-ar wOrden."

VREEMDE WËZENS

:- zijn laatste boek, Her dodo effect,
..-:-dt Vergouw hierover uit. Hij
: r:stateert dat veel leidinggeven-

-:r geneigd z1yn zich te richten op
*= zogeheten'bovenstroom' - op

--:; -bar e. raLioneie processen en _n

.:'. a- van prob emen de organisa-
--=:,ructuur proberen te verbeteren,

-.-ressplannen schrljven, schaven

=:: kengetallen of maar weer een

-= *-v softwarepakket installeren.

=::c.rw heeft meer aandacht voor
-.= :rderstroom': de moeilijk grÍjp-

ieidinggevenden en medewerkers,
de politieke spelletjes die er worden
gespeeld binnen bedrijven, het ge

rn archa ndeer. jaloezÍe. incompeter -

tre (of een combinatie van die twee,
'injaloetitis'), angst - kortom het
'menseiijke, a1 te menselijke' zoals
de f,losoof FriedrÍch Nietzsche dat
noemt. "Mensen zijn vreemde we-
zens, maar we lijken onszelf in gekte
en irrationaliteit te overtreffen als
we samenkomen in organisaties",
schrijft Vergouw.

Een voorbeeld. Vergouw heeft zelf
maar al te vaak de Trivialiteitswet
van Parkinson bevestigd zien wor-
den: 'De tijd die lijdens een verga-
derrng aan een onderwerp wordt
besteed, is omgekeerd evenredig mel
het bedrag dat ermee gemoeid is'.
Vergouw: "Dan gaat het tijdens een
jaarvergadering over dat er 1.000

euro kasverschii is, en niet over veel
belangrijkere strategische onderwer-
pen en de veel grotere bedragen die
daarmee gemoeid zijn."

Hoe dat koml? Misschien omdat veel
mensen slecnr mer cijfers overweg
kunnen (niemand kan zich iets voor-
stellen bij een bedrag met veel nullen,
1.000 euro is veel makkelijker te be-
vatten), ze niet stralegisch onderiegd
zrjn, graag makkelijk punten scoren,
bang zijn om hun nek uit te steken,
niet oncollegiaal wi11en overkomen
of ervoor terugdeinzen de dominante
baas (de'zonnekoning' à la Cees van
der Hoeven) tegen te spreken. Een

adviseur die uitsluitend aandacht
heeft voor de bovenstroom za1 tevre-
den constateren dat er geheel volgens
de afspraken een vergadering heeft
plaatsgevonden. De adviseur die zich
ook op de onderstroom richt, zal,zich
erover verbazen dat er alleen over dat
kasverschil is gesproken en zal onder-
zoeken welke krachten onderhuids
allemaal spelen.

BTJZONDER ÉU erVAaRltrX
De accountant die zrch als adviseur
opwerpt, doet er kortom goed aan
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de onderstroom te onderkennen
en er rekening mee te houden in
zi;n advrezen. Bij voorkeur stell hij
zich daarbij op a1s 'raadsheer', zo-

a1s Vergouw dat noemt, een gezag-

hebbende, betrokken adviseur die

zijn chënten waardevoile woorden
influistert. Maar desnoods, a1s hij
daarmee onvoldoende weerkiank
vindt, kan de accountanl zich ook

als'hofnar' gedragen. InHet dodo

effect geeft hij de volgende omschrij-
v.ng: De noínar.s de enige persoon

Ín een organisatie die nog opstaat
bij een bijeenkomsl en durft te
roepen 'hel is hier een ballentent'.
Vaak is eer ho[nar de en'ge van wie

wordl geaccepleerd dal deze tegen-

spraak biedt, een bijzondere maar
ook gevaarhjke ro1. Het is ook vaak
een (veeg) leken dal er in de orga-

nisalie verder niemand meer zijn
mond durft open te doen."

Vergouw hoopt mel zijn columns in
AccountantWeek en z11n overige werk
ertoe bij le dragen dat de kwaliteit
van leidirggeven binnen organ

saties zal verbeteren. In 'Het dodo

effect' sluit hij af mel een korte
beschouwing wat goed leidingge-
ven eigenlijk behelst. Het gaat erom
wer ke..-1ke interesse re lonen in me

dewerkers op de werkvloer, schrijft
hi1. "Wees een coach, maak conlact
en verbinding met de mensen aan

wie je leiding geeft, bouw relaties
op, geef verantwoordelijkheden
mel betrekking tot de operalionele
werkuilvoering, ga intensief in dÍs-

cussie over resultaten." Dil is alleen
mogelijk a1s leidinggevenden niet
ontsporen tot'zonnekoningen', a1s

het g'oepsdenken het n'et w'nL van

hel gezonde verstand en de angst
geen kans krijgt te regeren - kortom
als 'de onderstroom' in goede banen
kan worden geleid. Zonder tegen-

spraak van iemand die de leidingge-
venden scherp houdl lukt niet, stell
Vergouw. Zie daar de uitdaging voor
de accountant. O

Tekst: Jan Bletz

Bi Data is
watching you

Teun van Aken. In zijn proefschrlfl De

weg naar projectsucces (1996) koml h1

tol de conclusie dat succes niet wordl
gerealiseerd door gebruik te maken
van sreeds meer managemeniinsLru-
menten, zoals planning, budgettenng,
monitoring, voorlgangsrapportages en

beslisdocumenten. De werksti.ll van
projeclleiders en de maLe waarin zij ge-

doseerd gebruikmaken van ter beschik-

king staande beheersinstrumenten
voor projectmanagement blijken van

minstens even groot belang te zijn.

Projectsucces wordt dus eerder via

leiderschap dan via management be-

reikt. Zijn proefschrift is samen le vat-
ien in vier Kernpunten: instrument-
gebruik hangt negatief samen met
het succes van projecten; de werkstijl
draagl positiefbg aan het succes van
projecten; bij doelgericht werken is

weinig instrumentarium nodig om

succes te bereiken; en bij ingrijpbare
projecLen sLaaL veel sLrucrurering suc-

ces juisl in de weg.

Hebben wij iels geleerd van Cobb of van

Van Aken? Het $kt er tenslotte op dal
opdrachtgevers (en accounlanls) nog

steeds graag terugvallen op het gebruik

vanzo veel mogehjk tools en middelen

die de illusie bieden dat zaken onder

conlrole zljn.In welke verhouding staat
dil met de bouwers van de Afsluitdyk
die bijna volledig moesten vertrouwen
op hun eigen professionahleit? Moel er

niet een bijsluiter brj ICT-oplosslngen

komen: zeer effectieí maar gebruik met
mate en b1ryf zelf nadenken?

Big data? Ik zie de prachlige moge-

lijkheden en het grote belang, niet
a1Ieen bij projecten maar binnen zeer

veel werkgebieden Ín de accounlancy.
Toch draait het bij big data wal mij
betreft vooral om de kleinst mogelijke
steekproef: N=1. De individuele ac-

counlant. Onderzoeksobject? Zijn 1ei-

derschap en professionele en unieke
inzicht in cijfers. t

GyuriVergouw

1) http : / /uttuut.htstoríschnieuw sblad.nl/

nI/ artlkel/ 687 8/ de- aanleg-v an- de afslutt-

dtjk.html

we weten waarom projecten misluk-
ken, we weten ook hoe we dat in de

toekomst kunnen voorkomen, u/aar-

om komt er dan geen eind aan de mis-
lukkingen? Over de Paradox van Cobb.

et staal er echl. Ik kijk nog

eens naar het artikei rn het

Historisch Nieuwsblad.l) De

Alsluitd'j< is in 1932 Lwee jaar

voor de afgesproken datum opgeleverd.

Een complex bouwwerk succesvol en

voor de deadline afronden, het is lang

geieden dat ik dat ergens heb gelezen.

We kunnen tegenwoordig de meest

complexe projecten beheersen met
prachdge soflware en andere tools.

Hulpmiddelen die Comelis Lely c.s .

bij de bouw van de Afsluitdijk niet ter
beschlkking stonden. Nu gaat ook'big
data' ons helpen complexe vraagstuk-

ken op te lossen: fraude, kosten- en

risicoanalyses. Prachlig dal dit kan.

Tegelijkertijd zien we bijna dageiijks

dat projecten (flnancieel) uit de bocht

vliegen, van de Noord/Zuid-hjn in
Amsterdam tot de verbouwing van hel
Rijksmuseum en de bouw van panden

voor hel ROC Leiden. Hoe kan dat?

Heeft echt niemand genoeg inzicht in
de financiën gehad om vroegtijdig aan

de be1 te trekken? is ons zicht op cljfers

inmrddels zo vertroebeld, ondanks alle

hulpmiddelen?
Het is deze vraag die cenlraai staal b;
de zogenaamde Paradox van Cobb.'We

weten waarom projecten mislukken, we

weten ook hoe we dat in de toekomst

kunnen voorkomen, waarom komt er

dan geen eind aan de mislukkingen?'

De paradox komt voorl uiL een waag

die ClO Martin Cobb in 1995 slelde t!-
dens een vergadering van de Canadese

Treasury Board, waarb5 overschnj din-

gen bij grote prolecten ter discussie

slonden. Hel is een schrale troosl te

zlen dal wrj in Nederland niel de enigen

zijn die met dit probleem kampen.

Een van de bekendste onderzoeken

naar Cobb's paradox is uilgevoerd door
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