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De NBA werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe en heldere visie op de toekomst van het accountantsberoep en de toekomst van de beroepsorganisatie. Een eerste verkenning is uitgevoerd door een speciaal
voor deze gelegenheid samengestelde groep mensen, de Arenagroep. Allen nauw betrokken bij het
accountantsberoep, maar zeer divers van pluimage. In het inspiratiedocument ‘Een beroep met Toekomst’
geeft deze groep een beeld van de uitdagingen en perspectieven voor het accountantsberoep.

DRIE BELANGRIJKE TRENDS VORMEN HET UITGANGSPUNT:
•

De manier waarop we omgaan met informatie verandert fundamenteel. Drijvende kracht achter die
trend is digitalisering. Er komt meer informatie beschikbaar en er komt andersoortige informatie
beschikbaar. Die informatie wordt bovendien op manieren gebruikt die tot voor kort niet voor mogelijk
werden gehouden.

•

De maatschappij tendeert naar ‘low trust - high complexity’. Het institutioneel vertrouwen neemt af.
De continuïteit van organisaties gaat meer afhangen van bredere ontwikkelingen in sector of economie.
Het aantal stakeholders neemt sterk toe.

•

Duurzaamheid, flexibiliteit en nieuwe waardecreatie. Van ondernemingen wordt gevraagd duidelijker
te maken wat hun maatschappelijke meerwaarde is. Ook individuen en kleine bedrijven zijn actief op
mondiale markten: het aantal transacties neemt toe. De rol van bezit verandert.

NIEUWE ROLLEN
In deze veranderende samenleving zal het accountantsberoep nieuwe rollen op zich nemen. Maar dat kan
alleen - lerend van het verleden - door de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de accountant onbetwist op 1 te zetten. Het vertrouwen dat de afgelopen jaren werd verspeeld, kan alleen hersteld worden als
de eisen die de maatschappij stelt absolute prioriteit hebben bij de beroepsuitoefening.

In nieuwe rollen en op nieuwe markten kan de accountant vervolgens zijn meerwaarde bewijzen. Bijvoorbeeld met real time assurance, met controles op niet-financiële informatie en met data-analyse.
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LEIDENDE PRINCIPES
Op weg naar een vernieuwd accountantsberoep moet een aantal leidende principes in acht
worden genomen, zo stelt de werkgroep.

• maatschappelijke legitimiteit kan alleen tot stand komen in dialoog met alle betrokkenen;
• de diversiteit in de beroepsgroep is cruciaal;
• samenwerking binnen de beroepsgroep in plaats van isolatie;
• continu en vooruitkijken vervangt periodiek en terugkijken;
• proactief en innovatief vervangt passief en reactief;
• in maatschappelijke discussies klinkt luider de collectieve stem van de beroepsgroep;
• de focus op bedrijfsrisico’s vervangt de focus op financiële risico’s.

STREEFBEELDEN
Op grond van deze principes is een aantal streefbeelden geformuleerd. Deze zijn gegroepeerd rond ‘de spil’
van het accountantsvak: betrouwbaarheid toevoegen aan complexe informatie. Rond deze spil zijn drie
pijlers geformuleerd, namelijk de toegevoegde waarde die de accountant creëert, het vertrouwen dat daarmee wordt verdiend en ten derde de meervoudige rollen die de accountant kan spelen.

Met deze streefbeelden wordt het toekomstperspectief geschetst van een diverse beroepsgroep die
maatschappelijk relevant, innovatief en flexibel is.

SPIL: BETROUWBAARHEID TOEVOEGEN AAN COMPLEXE INFORMATIE
Continu en vooruitkijkend
De accountant van de toekomst biedt assurance en andere diensten niet meer periodiek of ad hoc aan,
maar continu en vooruitkijkend.

Niet-financiële informatie
De accountant van de toekomst voegt betrouwbaarheid toe aan niet-financiële informatie.
Hij wordt interdisciplinair opgeleid of maakt deel uit van een multidisciplinair team en treedt op
als ‘betrouwbaarheidsregisseur’.

Big data analytics
De accountant van de toekomst verwerkt grote hoeveelheden data met behulp van (zelflerende) algoritmen,
om betere en betrouwbaardere informatie te genereren. Daarbij is het tevens zijn taak te duiden wat deze
software doet.

PIJLER: VERDIEND VERTROUWEN
Transparantie in kwaliteit
De accountant van de toekomst maakt transparant welke specifieke kwaliteit hij biedt. Een vorm van
publieke beoordeling zal waarschijnlijk sowieso ontstaan, al dan niet met een actieve rol voor de beroepsgroep.
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Maatschappelijke stellingname
De accountant van de toekomst neemt actief stelling in maatschappelijke debatten. Een collectieve stem
kan bijvoorbeeld klinken bij dreigende systeemrisico’s, als belangrijke principes teloor dreigen te gaan of
rondom wet- en regelgeving.

PIJLER: TOEGEVOEGDE WAARDE
Onderscheidende proposities
De accountant van de toekomst kent zijn bestaande en nieuwe klanten door en door en speelt daarop in.
Hij weet daarbij als geen ander ontwikkelingen in de informatiebehoefte van klanten te combineren met
technologische mogelijkheden en ontwikkelingen.

Maatschappelijke risico’s in beeld
De accountant van de toekomst kijkt niet alleen naar financiële risico’s van de individuele onderneming,
maar richt zijn blik op alle mogelijke risico’s op het niveau van onze maatschappelijke systemen.

PIJLER: MEERVOUDIGE ROLLEN
Ketensamenwerking
De accountants van de toekomst werken proactief samen in de gehele keten, met name accountants in
business en controlerend accountants. Ze mogen verschillende belanghebbenden hebben, hun gedeelde
identiteit kan door de combinatie van hun expertise tot vruchtbare samenwerking leiden.

Multidisciplinaire competenties
De accountant van de toekomst is een teamplayer. Hij kan schakelen tussen disciplines, bijvoorbeeld ict of
milieutechnologie, en hij kan schakelen tussen teamrollen, zoals regisseur of specialist. Hij zal beschikken
over de competenties die nodig zijn om in multidisciplinaire netwerken te opereren.

TOT SLOT
Het rapport van de Arenagroep is gepubliceerd in december 2016 en is bedoeld als een open uitnodiging
aan de beroepsgroep om mee te denken en ideeën en initiatieven aan te dragen. Zodat heden aan toekomst
verbonden kan worden.
Voor meer informatie en het volledige Arenarapport: https://www.accountant.nl/themas/visie-accountancy/

De Arenagroep
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