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Kern van de visie Commissie MKB

Belangrijkste ontwikkelingen:

• Digitalisering

• Advisering wordt belangrijker

• Jaarrekening verliest relevantie

• Advisering op basis van real time 

managementinformatie 



Kern van de visie Commissie MKB

• Trusted advisor

• Keurmerk

ook voor overige werkzaamheden

betekent: ontwikkeling van normen



Kern van de visie Commissie MKB

• Onderscheid controlerend accountant en 

MKB accountant

• MKB accountant: advies over de nieuwste 

ontwikkelingen op IT-gebied



Stelling

Ook voor de overige werkzaamheden moeten 

normen worden ontwikkeld om de kwaliteit te 

borgen.
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Toekomst mkb-accountant

Rondom de vier thema’s:

1. Regelgeving, kwaliteit en toetsing

2. Onderwijs en permanente educatie

3. Imago en positionering

4. Ondernemerschap



Randvoorwaarden visievorming

• Begin bij stakeholders in plaats van leden

- situatieanalyse begint bij behoeftes/wensen stakeholder

• Zorg vooraf voor heldere definities en uitgangspunten

- mkb-accountant (het individu), waaronder:

werkveld, werkzaamheden, kwaliteit, onderwijs

- De beroepsorganisatie NBA, waaronder:

publiek karakter, assurance/innovatie, federatief model, 
positionering, commissie mkb



Trends/ontwikkelingen

1. Digitalisering/standaardisering (kans)

2. Ondernemer verwacht meer op het 
gebied van: 

-strategisch advies

-fiscaal advies

-branchekennis



Waardecreatie voor 
stakeholder/mkb-ondernemer

1. Gedrag en kernwaarden in relatie 
tot wensen stakeholder 
(“managen”)

2. Positionering mkb-accountant/AA



3 pijlers als basis voor de toekomst

1. Vakkennis

2. Zelfkennis en vaardigheden

3. Klantkennis en vaardigheden

Deze pijlers vormen het uitgangspunt 
om dé vertrouwensadviseur te blijven 
in de toekomst!



Stelling

De belangen van de mkb-accountant 
kunnen alleen vanuit een federatief 
model adequaat worden behartigd.





De accountant in het mkb in 2030; 

Een beroep met toekomst!
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Terug naar de uitnodigingstekst…

 De ‘mkb-accountant’ bestaat niet!

 Wat is de jaarrekening?

 Wat betekent ‘meer advisering’?

 Wat is c.q. blijft onze rol en functie, 

met name in onze gemengde praktijk?

Toekomst duiden door het heden
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Ik neem u mee naar…

 de huidige praktijk in onze kantoren

 ondernemersland, onze clientbase

 de rol en functie van de accountant, 

(werkzaam in het mkb)

 het beroep
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De huidige (samenstel)praktijk

 Begrip toegevoegde waarde wordt steeds belangrijker

 Belasting Toegevoegde Waarde: niet alleen geld 

(=resultante). Voorbeeld retailkanaal: van fabrikant met 

stukje kennistoevoeging door ondernemer naar de 

consument.

Met nieuwe technieken kan de fabrikant rechtstreeks met de 

consument communiceren. De toegevoegde waarde, in geld 

gemeten daalt. 

Daar ligt ons risico!
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(Samenstel)praktijk van de toekomst

 Zit toegevoegde waarde in ‘meer advies’?

- rol & functie accountant [iets toevoegen aan bronnen van

derden; zie verder]

- Definieer advies: wie (rol) en wat (inhoud)?

- wijze van vastleggen in urenverantwoording

 Kosten accountant in jaarrekening lopen op: extra 

ondersteuning die niet meer via derden maar via accountant 

lopen: splitsen in verantwoordingen
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(Samenstel)praktijk van de toekomst

 Transitie: geen ‘meer advies’ maar: andere/nieuwe 

methoden, tooling en communicatie

 Communicatie met de klant: directer ondernem(ingen)ers

begeleiden

 Extra vormen van dienstverlening (juridisch, hrm) staat op 

gespannen voet met de wet & regelgeving

 Dood in de pot: accountant die zich alleen richt op advies
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Wat is ‘het mkb’?

FISCAAL CIVIEL ECONOMISCH WTA

RECHTELIJK

ZGO

MGO

K

G

M

K

G

MKB 

‘politiek’

OOB

NIET-OOB

K
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Beeld van ondernemersland: 
‘vijver voor advies’
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Ondernemersland & onze praktijk

 Neem clientbase van gemiddeld kantoor

- Vraag: hoeveel van jouw klanten zijn rijp voor

realtime~informatie en doen daar ook iets mee?

- Terug naar Retailkanaal: ondernemer haalt omzet

wel/niet; omzet bekend uit kassa; dashboard inregelen;

Waar bestaat het gesprek dan uit?

 Ondernemer wil klankbord (keuzes), ondernemer heeft 

ambitie (groei)

 80 / 20 regel clientbase
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Ondernemersland & onze praktijk

 Elke ondernemer heeft een eigen verhaal

 Inkomensverzorgend / vermogensvormend

 Ook 80 / 20 regel

 Richt je dus op de vermogensvormende ondernemers:

BTW

 Wat betekent dat door vertaald naar de rol & functie 

van de accountant?
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Rol & functie van de accountant in het mkb

 Basis blijft, schoenmaker…

 Onze dienst: betrouwbaarheid en zekerheid toevoegen; 

valideren van informatie/bronnen…

 Niet praten over afschaffen van jaarrekening (= vorm!)

 Niet naar het minimalisme

 Inzet op onze kernwaarden openbaar accountant, & 

5 fundamentele beginselen

 Doen we dit niet:
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Beroep

 Zonder inzet op toevoegen van betrouwbaarheid en 

zekerheid in welk segment dan ook, zullen we een 

‘veredelde boekhouder’ worden. Vooral in het segment van 

de gemengde praktijken

 Zonder inzet op onze kernwaarden volgt een splitsing in het 

beroep.

 Keer het tij:

- opleiding! (accountant zonder certificerende bevoegdheid)

- keurmerk mkb-accountant
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Visie

 Waar moeten we als accountants werkzaam in het mkb

voor gaan staan:

- er bestaat een hele wereld naast de wettelijke/vrijwillige

controle. Dit moet prio krijgen (NBA)!

- sterk blijven sturen op onze rol & functie

- ontwikkel een methodologie waarmee zekerheid wordt

toegevoegd in de verantwoordingen van het K in het MKB

(fiscus, HT)



6-6-2017 35

Visie

 Waar moeten we als accountants werkzaam in het mkb

voor gaan staan:

Het is 5 voor 12! In de NV COS is er slechts één

opgenomen voor de samenstelpraktijk. 

De beoordelingsopdracht = vegetarisch. 

Toegevoegde waarde is te gering

We moeten toe naar een audit small entity:

een controleverklaring bij de SME



6-6-2017 36

Stelling

Als de accountant zich bewuster zou 

zijn van zijn huidige rol & 

functie dan zou er niet zoveel 

gediscussieerd worden over zijn 

rol & functie over 10 jaar! 



Bedankt voor je aandacht 

3

7



Stelling

Ook voor de overige werkzaamheden moeten 

normen worden ontwikkeld om de kwaliteit te 

borgen.



Stelling

De belangen van de mkb-accountant 
kunnen alleen vanuit een federatief 
model adequaat worden behartigd.
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Stelling

Als de accountant zich bewuster zou 

zijn van zijn huidige rol & 

functie dan zou er niet zoveel 

gediscussieerd worden over zijn 

rol & functie over 10 jaar! 



Bedankt voor uw aandacht

www.nba.nl

E-mail: nba@nba.nl

Twitter: @nbacc


