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Managementsamenvatting 
 
NEMACC is voornemens een onderzoek te doen naar de toegevoegde waarde die een accountant 
levert, mede in vergelijking met andere financiële dienstverleners. Als een van de eerste stappen in dit 
traject heeft NEMACC een literatuurstudie uitgevoerd naar het imago van de accountant. Daarbij is 
vooral gekeken naar publicaties die jonger zijn dan vijf jaar. 
 
Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat de accountant een welbekend imago heeft, met 
steekwoorden als deskundig, betrouwbaar, saai en duur.  
De negatieve connotatie van saai kan het maatschappelijk aanzien van de accountant schaden, maar 
kan ook tegenwicht bieden aan de trend waarin ‘cooking the books’ geassocieerd wordt met de 
accountant. Onderzoeken duiden op een trend waarin het imago enigszins verslechtert – mede door 
‘affaires’-, maar het imago is vooralsnog nog steeds goed te noemen. In meerdere onderzoeken komt 
ook het steekwoord ‘duur’  terug. Of dit een daadwerkelijk nadelig punt is ten opzichte van 
administratiekantoren is niet eenduidig. Toenemende kosten voor door de beroepsgroep opgelegde 
kwaliteitsborging zouden dit punt kunnen versterken. 
 
Ten opzichte van administratiekantoren en andere financiële dienstverleners onderscheidt de 
accountant zich door toezicht op de kwaliteit van de beroepsuitoefening alsmede door 
deskundigheid en een breed aanbod van diensten, waaronder met name ook de fiscaliteit.  
De deskundigheid richt zich mede op het bedrijfseconomisch kunnen adviseren op basis van de 
jaarrekening, al wordt ook gesteld dat daar verbetering nodig is.  
Persoonlijk contact is voor cliënten ook belangrijk, maar dat is niet iets waarin de accountant zich 
structureel kan onderscheiden van administratiekantoren. Gemiddeld lijkt de accountant daar goed op 
te scoren. Tussen kleine en grote kantoren lijkt een uitruil te bestaan tussen persoonlijk contact (waarin 
de kleine kantoren een betere reputatie hebben) en kwaliteit van het werk (waarin de reputatie van de 
grote kantoren beter is). 
Aan de ‘onderkant’ (zeer kleine ondernemingen) lijkt er grosso modo geen wereld van verschil te zijn 
in het onderscheid tussen accountants en andere financiële dienstverleners. De 
samenstellingsverklaring, als signaal van onderscheidende kwaliteit, wordt ook buiten het 
accountantsberoep gehanteerd. 
Voor begeleiding bij het verkrijgen van bankkrediet wordt de accountant geschikt geacht, maar daarbij 
lijken de banken dit meer te waarderen dan het ‘bedrijfsleven’. Het door banken doorverwijzen van 
klanten naar accountants lijkt de laatste tijd iets af te nemen. Dit doorverwijzen is vooral gebaseerd op 
de persoonlijke ervaring van de bankmedewerker, dus eerder het imago van het accountantskantoor 
dan dat van de beroepsgroep.   
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Inleiding en probleemstelling 
 
Binnen NEMACC is gesproken over de toegevoegde waarde van de samenstellingsverklaring en de 
rol van de mkb-accountant. Gedacht wordt aan een onderzoek naar de meerwaarde ofwel toegevoegde 
waarde van de accountant (ten opzichte van administratiekantoren en digicountants). Omdat dit een 
zeer breed onderwerp is, heeft de NEMACC-raad besloten om in eerste instantie een verkennend 
literatuuronderzoek te starten naar het imago van de accountant. Het literatuuronderzoek is dus de 
eerste fase van een wellicht veel groter geheel. 
 
De onderzoeksopdracht is te zoeken naar literatuur (met name in Nederland maar ook het Verenigd 
Koninkrijk of de Verenigde Staten) over accountants en het imago, die de afgelopen vijf jaar zijn 
verschenen. Deze opdracht is dus exploratief van aard, zodat een vaste omlijning niet vooraf te geven 
is. Centraal staat echter het imago van accountants in de context van het MKB. Om die reden is 
literatuur over audit en assurance bij grote ondernemingen (waaronder de onafhankelijkheidsdiscussie 
en de expectation gap met betrekking tot de betekenis en reikwijdte van de controleverklaring) buiten 
beschouwing gelaten. 
 
Onderzoeksmethode 
 
Omdat de insteek ligt op wetenschappelijke literatuur, is het startpunt de online database “Online 
Contents Landelijk (PiCarta Online Contents)” met vooral wetenschappelijke tijdschriften die 
beschikbaar zijn bij Nederlandse universiteiten. In deze database werd gezocht met relevante 
zoekwoorden in titels en abstracts voor zover beschikbaar in de database. Voorbeelden van 
zoekwoorden die al of niet in combinatie werden gebruikt zijn: accountant, accountancy, auditor, 
imago, image, reputatie, reputation, bank, administratiekantoor, boekhouder, mkb, bookkeeping, 
compilation, beancounter, marketing, toegevoegde waarde, added value, quality, stereotype, 
samenstellingsverklaring, … 
Treffers werden beoordeeld op relevantie en datum van publicatie. Vanwege het beperkt aantal treffers 
zijn ook enkele artikelen geselecteerd die ouder zijn dan 5 jaar.  
 
Daarnaast is gezocht in online-vaktijdschriften zoals Accountant(.nl) en Accountancynieuws, en zijn 
vanuit de NEMACC-raad een aantal literatuursuggesties gedaan. Van de geselecteerde literatuur zijn 
(indien aanwezig) de literatuurlijsten nagezocht op aanvullende treffers. Een beperking in de 
objectiviteit van deze methode is dat deze door één persoon is uitgevoerd, zodat de keuze van 
zoekwoorden en het beoordelen van de relevantie van treffers niet zondermeer objectief is.  
De geselecteerde literatuur is vervolgens gelezen en samengevat waarbij op grond van de 
onderzoeksvraag de diverse bevindingen zijn geclusterd. Dit resulteert in het volgende overzicht van 
de literatuur. 
 
De gevonden literatuur 
 
Het aantal gevonden relevante publicaties is beperkt, met name wat betreft de wetenschappelijke 
literatuur. De onderzoeksvraag lijkt daarmee niet een bekend thema in het wetenschappelijk 
onderzoek. Een aantal treffers had betrekking op het imago van accountants bij studenten. Het aspect 
arbeidsmarkt / recruitment is in dit literatuuronderzoek verder buiten beschouwing gelaten omdat het 
geen directe relatie heeft met de onderzoeksvraag. Wel is er een indirect belang van het imago onder 
studenten voor het imago naar andere partijen. Immers, het imago kan van invloed zijn op de soort 
persoonlijkheden die kiezen voor een studie tot accountant. Deze personen zullen daarna de populatie 
van accountants vormen, en daarmee bijdragen aan het imago van accountants in het algemeen. 
 
Er is vrijwel geen literatuur gevonden over accountants en het MKB in het buitenland.  Voor de 
Nederlandse context staan twee onderzoeken centraal: 
 het Heliview-onderzoek in 2011; 
 het SRA-onderzoek uit 2013. 
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Daarnaast is er een recent onderzoek door ACCA uitgevoerd op internationaal niveau, en zijn nog 
enige andere enquêtes geraadpleegd. Doordat de rapportages over deze onderzoeken geen of beperkte 
informatie geven over de toegepaste onderzoeksmethode is de betrouwbaarheid en 
generaliseerbaarheid van de uitkomsten niet stellig te beoordelen.  Daar waar resultaten in dezelfde 
richting wijzen kan dit wel enige algemene conclusies rechtvaardigen.  
Andere Nederlandse publicaties betreffen vaak meningen van de auteur of een geïnterviewde. Zelfs 
indien deze personen ruime ervaring in de praktijk hebben, zijn deze individuele beweringen minder 
goed te generaliseren dan de uitkomsten van kwantitatieve onderzoeken (mits die verantwoord zijn 
uitgevoerd). 
 
Het Heliview-onderzoek 
 
De NOvAA heeft in 2006 een onderzoek laten uitvoeren waarbij het imago en de identiteit evenals het 
onderscheidend vermogen van de AA-accountant in kaart werd gebracht. De doelstelling van het 
onderzoek was het, intern gepercipieerd, zelfbeeld en waardeoordeel van de AA-accountants te 
spiegelen met de percepties en waardeoordelen van enerzijds intermediairs en anderzijds de MKB-
klantorganisaties. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten heeft de NOvAA in de jaren 2007-
2010 een voorlichtingscampagne uitgevoerd teneinde de kennis over de werkzaamheden en 
toegevoegde waarde van de AA-accountant in het MKB-bedrijf te vergroten. In 2011 heeft Heliview 
een vervolgonderzoek gedaan om informatie en kengetallen te verkrijgen voor een onderzoek door de 
NBA om het imago en onderscheidend vermogen van de accountant in kaart te brengen. Het was 
daarbij nadrukkelijk de bedoeling de percepties en waardeoordelen van enerzijds de intermediairs en 
anderzijds de MKB-bedrijven te onderzoeken, evenals de feitelijke marktpositie van de accountants in 
kaart te brengen. Tegelijkertijd wenste de NBA de effecten van de voorlichtingscampagne van het 
NOvAA te meten. Het ging in deze meting om de accountant werkzaam in het MKB en niet meer, 
zoals in voorgaande meting, om de AA-accountant. 
 
Het onderzoek heeft als doelstelling te achterhalen of het bij ondernemers bekend is wat een 
accountant doet en wat een accountant voor hen kan betekenen. Het onderzoek is gebaseerd op een 
telefonische vragenlijst aan 776 respondenten, zijnde intermediairs (d.w.z., advocatenkantoren, 
assurantietussenpersonen, banken, Kamer van Koophandelkantoren en notariskantoren), 
MKB-bedrijven en ZZP-ers. Het rapport van 2011 maakt slechts in beperkte mate vergelijkingen met 
het onderzoek uit 2006, voornamelijk wat betreft de penetratiegraad van accountantsdiensten en de 
bekendheid van het onderscheid AA/RA. Dat zijn geen onderwerpen die centraal staan in dit 
literatuuronderzoek. 
 
Het SRA-onderzoek 
 
Dit onderzoek is in 2013 uitgevoerd in een samenwerking van de SRA en de Universiteit Leiden. Het 
onderzoek omvat vier onderzoeksvragen: 
1. Wat vindt de MKB-ondernemer belangrijk bij de selectie en de beoordeling van een 

accountantskantoor? 
2. Waarop baseert de MKB-ondernemer zijn keuze bij de selectie van een accountantskantoor? 
3. Welke behoeften aan zakelijke dienstverlening heeft de MKB-ondernemer? 
4. Is de MKB-ondernemer bereid deze behoeften aan zakelijke dienstverlening weg te zetten bij zijn 

accountantskantoor? 
 
Voor dit onderzoek is online een questionnaire op basis van stellingen uitgezet die door de cliënten 
van de bij SRA aangesloten accountantskantoren is ingevuld die resulteerde in 1058 responses. 
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Het ACCA-onderzoek 
 
Dit onderzoek uit 2012 is gebaseerd op een online survey met 1500 respondenten uit de 
beroepsbevolking uit diverse landen waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de 
Verenigde Arabische Emiraten, Polen, Zuid-Afrika, Singapore en Hong Kong, en 261 accountants 
(met diverse functies zoals auditor en controller) uit diezelfde landen. Daarnaast zijn diepte-interviews 
gehouden met 8 opinieleiders en deskundigen. 
 
Scriptie Noordhoff 
 
Het survey-onderzoek uit de scriptie van Noordhoff (een onderzoek naar de opvattingen uit 2002 over 
accountants in vergelijking met 1985 en 1995) is gebaseerd op 80 respondenten bestaande uit 
bestuurders van kleine en  (middel)grote ondernemingen en non-profit organisaties, bankiers, leden 
van ondernemingsraden en aandeelhouders. Hen werden stellingen voorgelegd met een 5-puntsschaal 
in hoeverre men het eens is met deze stellingen. De vragen zijn te verdelen over de volgende 
onderwerpen: 
 het nut van accountantscontrole; 
 financiële aansprakelijkheid van accountants; 
 onafhankelijkheid, onpartijdigheid; 
 geheimhouding en ‘spreekplicht’; 
 de behoefte aan - en de tevredenheid over accountantscontrole; 
 deskundigheden van accountants en de behoeften aan hun dienstenpakket; 
 accountantsverklaringen, de conclusies die men daaruit trekt en de invloed daarvan op de 

besluitvorming. 
De survey betreft dus vooral de accountantscontrole, hetgeen bezijden het centrale onderwerp van dit 
literatuuronderzoek ligt. Een aantal bevindingen uit dit onderzoek kan echter toch relevant zijn voor 
het imago van de beroepsgroep als geheel.   
 
Exact Master Editions 
 
Op 4 juni 2013 organiseerde Exact in samenwerking met Business Universiteit Nyenrode een seminar 
over de transitie naar een aandachteconomie (Exact, 2013). Tijdens dit seminar is het 150-koppig 
publiek, onderverdeeld naar accountants en klanten een viertal stellingen voorgelegd met betrekking 
tot aandacht, pro-activiteit, branchekennis en meerwaarde van de accountant. 
 
Hoofdlijnen in de literatuur 
 
In de gevonden literatuur kunnen de volgende hoofdthema’s worden onderscheiden: 
 het imago van accountants; 
 het onderscheidend vermogen van accountants versus andere financiële dienstverleners; 
 de maatschappelijke waardering; 
 de relatie met intermediairs zoals doorverwijzende banken of notarissen. 
 
Uiteraard zijn bovengenoemde thema’s onderling gerelateerd, maar in dit onderzoek zijn de 
bevindingen langs deze thema’s in kaart gebracht. 
 
 
Imago  
 
Imago wordt vaak getypeerd met enkele steekwoorden. In de Engelstalige omgeving wordt het imago, 
of stereotype van de accountant, vaak aangeduid als beancounter. In een artikel binnen de ‘critical’ 
onderzoek-stroom wordt dit stereotype nader geanalyseerd (Friedman en Lyne, 2001). De effecten van 
het bestaan van een stereotype zou kunnen afnemen naarmate er directer contact is tussen het publiek 



6 
 

en de accountant. In een 1 op 1 relatie tussen accountant en cliënt hoeft een (negatief) beancounter 
stereotype geen belangrijke impact te hebben doordat de kenmerken van de individuele accountant dan 
sterker naar voren komen. Pruyn (1999) onderscheidt deze ‘afstand’ in drie abstractieniveaus:  
 Hoog: de cliënt die jaarlijks in contact staat met de accountant uit hoofde van de controle van de 

jaarrekening (of veel te maken heeft met de adviserende accountant). Voor deze mensen is imago 
dan: een op individueel niveau in het geheugen opgeslagen geheel van betekenissen. 

 Midden: de groep die gebruik maakt van de verklaring van de accountant, zoals de bank, de 
ondernemingsraad, de Raad van Commissarissen, de aandeelhouder etc. Voor hen is de definitie 
van imago: een attitude.  

 Laag: Voetman-Copsy (2002) noemt als voorbeeld van het laagste abstractieniveau ‘Jan met de 
Pet’, ofwel de onverstandige leek, die in de praktijk niet of nauwelijks met de accountant te maken 
heeft. Voor hem zal imago dan ook zijn: een relatief eenvoudige totaalindruk. 

 
Het abstractieniveau heeft betrekking op het individu dat een opvatting over de accountant heeft. Het 
manifestatieniveau heeft betrekking op de ‘verschijningsvorm’ van de accountant. Voetman-Copsy 
herleidt uit de door Pruyn en Holzhauer  geformuleerde ‘manifestatieniveau ’s van imago’s  de 
volgende ‘manifestatieniveau ‘s van imago van accountants: 
 Persoonsniveau: het imago van de individuele accountant; 
 Kantoorniveau: het imago van de verschillende firma’s; 
 Brancheniveau: het imago van accountants in het algemeen, dus alle kantoren tezamen. 
Dit onderzoek heeft betrekking op alle accountants in het algemeen, derhalve op accountants op het 
manifestatieniveau van ‘brancheniveau’. 
 
Voor jongeren ligt het beroep buiten de belevingswereld, en is daardoor “onzichtbaar”. Het aspect 
arbeidsmarkt / recruitment is in dit literatuuronderzoek verder buiten beschouwing gelaten. Wel is er 
een indirect belang van het imago onder studenten voor het imago naar andere partijen. Immers, het 
imago kan van invloed zijn op de soort persoonlijkheden die kiezen voor een studie tot accountant. 
Deze personen zullen daarna de populatie van accountants vormen, en daarmee bijdragen aan het 
imago van accountants in het algemeen (Friedman & Lyne, 2001).  
 
Maar ook al kan een imago bij direct contact worden  aangepast, een duf imago is toch schadelijk, 
vooral voor de recruitmentkant. Het kan ook de maatschappelijke status van het beroep aantasten.  
De positieve kant van het stereotype beancounter is eerlijkheid en betrouwbaarheid. Een anekdotische 
illustratie hiervan is een accountantskantoor dat adverteert met de slogan “proud to be boring 
accountants” (AccountancyNieuws, 2010). Als echter werk weglekt vanwege de negatieve kanten van 
het stereotype, kan dat druk veroorzaken op eerlijkheid en betrouwbaarheid om inkomen vast te 
houden. Trends duiden er op dat het stereotype van de accountant verschuift naar de negatieve 
connotatie “cooking the books”. Voor accountants in business wordt een trend gesignaleerd dat deze 
worden geassocieerd met afstandelijkheid, niet-hulpvaardig-zijn en machtswellust (Friedman & Lyne, 
2001). 
 
Volgens het Heliview-onderzoek heeft de accountant een goed imago. Intermediairs associëren het 
beroep accountant met de woorden “betrouwbaar”, “fiscaal”, “deskundig”, “saai” en “noodzakelijk”. 
Het MKB en ZZP-ers associëren de accountant voornamelijk met “cijfers”, “saai”, “deskundig”, 
“boekhouder”, “belasting”. Intermediairs, MKB-bedrijven en ZZP-ers omschrijven het profiel van de 
accountant in eerste instantie als vertrouwenspersoon en belastingadviseur. Het SRA-onderzoek 
preciseert dat met begrippen als een “vertrouwensband”, “persoonlijk contact” en 
“inlevingsvermogen”. Intermediairs omschrijven de accountant in eerste instantie voornamelijk als een 
vertrouwenspersoon en belastingadviseur. Zij denken bij een accountant veel minder dan de MKB-
bedrijven en de ZZP-ers, aan een administrateur. 
 
De accountant wordt ook geassocieerd met “duur” (48%). 16% van het MKB en 7% van de ZZP-ers 
binnen het Heliview-onderzoek vindt de accountant zelfs te duur om in te schakelen. Het 
SRA-onderzoek bevestigt dit met een gemengd beeld over de vraag of de prijs al dan niet een 
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belangrijke factor is. Bij middelgrote ondernemingen neemt het belang van de prijs af. Overigens 
blijkt uit het Heliview-onderzoek dat de reden “dat het niet te duur mag zijn” vrijwel nooit de reden is 
om specifiek voor een administratiekantoor te kiezen. Rond de 40% van de geënquêteerden zou in 
geen enkel geval een administratiekantoor inschakelen; maar ook 27% zou nooit een accountant 
inschakelen. Principiële standpunten lijken dus wel aanwezig, maar wijzen niet in één richting. 
 
Vanuit de psychologische research wordt ook in accounting research de persoonlijkheid van 
accountants in kaart gebracht met 4 dimensies: 
 Sensing versus intuition: de mate waarin iemands perceptie objectief zijn of subjectief; 
 Thinking versus feeling: de mate waarin kennis objectief en logisch is, of meevoelend, idealistisch 

en emotioneel; 
 Judging versus perceiving: iemands voorkeur voor structuur in besluitvorming, of openstaand voor 

nieuwe inzichten; 
 Extroversion versus introversion: de mate waarin iemand gestimuleerd wordt door interactie met 

anderen. 
Accountants zouden dan veelal “STJ” zijn (zonder een structurele hang naar extroversion of 
introversion) (Chen et al., 2012).  
 
Onderscheidend vermogen  
 
Volgens het Heliview-onderzoek onderscheidt de accountant zich van andere adviseurs voornamelijk 
door de brede kennis, door alle jaarrekeningdiensten en door het advies wat de accountant kan bieden. 
Bij een derde van de ondernemingen lijkt er ruimte voor meer advisering betreffende de toekomst op 
basis van de jaarrekening.  
Wat betreft advisering denken de ondervraagde intermediairs specifiek aan een accountant indien de 
klant te maken heeft met een bedrijfsovername, financieel complexe zaken of fiscale zaken. Ten 
opzichte van 2006 is de advisering rond overnames en verbetering van de bedrijfsvoering afgenomen, 
maar dat is mogelijk te verklaren door de economische crisis. Noordhoff vond in 2002 dat 57% van de 
respondenten van zijn onderzoek behoefte heeft aan een accountant met deskundigheid op het gebied 
van automatisering, terwijl slechts 31% vond dat de accountant deze deskundigheid ook daadwerkelijk 
had. Hier was dus duidelijk sprake van een ‘verwachtingskloof’ op dit specifieke adviesterrein. 
 
Bij klanten is het persoonlijk contact essentieel (Greuell, (2000), hetgeen ook blijkt uit een enquête 
onder ondernemingen in de regio Eindhoven (Van Esch, 2012)). Anders dan op het gebied van 
deskundigheid, is betrokkenheid niet een onderscheidende factor ten opzichte van andere adviseurs. 
Accountantskantoren kunnen zich dus onderling vooral onderscheiden door betrokkenheid.  Als 
betrokkenheid zich uit in pro-activiteit signaleert Exact wel ruimte voor verbetering. Uit de discussie 
tijdens de Exact Master Editions blijkt dat ruim 85% van de ondernemers vindt dat hun accountant of 
administratiekantoor tekortschiet in pro-activiteit. Volgens Exact staat dit in schril contrast met hoe 
accountants dit ervaren. Ruim 76% van de accountants vindt zichzelf namelijk wel degelijk proactief. 
 
Een meerderheid van respondenten in het Heliview-onderzoek vindt dat een accountant een 
meerwaarde heeft boven een administratiekantoor. Verder wordt in de literatuur geadviseerd om 
vooral cijferanalyses “achter de cijfers” aan te bieden (Tonneyk, 2008). Deze behoefte wordt ook 
bevestigd door het SRA-onderzoek, zij het dat dit minder is voor middelgrote ondernemingen. 
De meerwaarde van boekhouddienstverlening lijkt daarmee relatief af te nemen. Het SRA-onderzoek 
signaleert dat het belang van digitalisering voor de MKB-ondernemer steeds meer lijkt toe te nemen. 
Een meerderheid ziet veel voordeel in het digitaal aanleveren van de (financiële) gegevens, zal ook 
indien de accountant rapportages via een portal digitaal aanbiedt, die zeker regelmatig raadplegen. 
Digitalisering werd het vaakst genoemd als thema dat het belangrijkst is voor het selecteren van een 
accountantskantoor. 
 
Branchekennis wordt belangrijker, dus moet een accountant branche-gespecialiseerd zijn (Tonneyk, 
2008). Dit verlangen wordt ook bevestigd door het SRA-onderzoek. Op de vraag of accountants de 
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specifieke branche van de ondernemer goed kennen, geeft echter ruim 76% van de ondernemers 
tijdens de Exact Master Editions aan dat dit niet zo is. Terwijl de helft van de accountants het gevoel 
heeft dat zij de branche van hun klant wel degelijk goed kennen en zich daarmee zelfs onderscheiden. 
Maar slechts krap de helft van de respondenten in het SRA-onderzoek vindt de accountant de beste 
begeleider van het MKB-bedrijf naar krediet of financiering. Daartegenover vinden de advocaten, 
notarissen, banken en KvK-kantoren de accountant meer dan de assurantietussenpersoon de beste 
begeleider van het MKB naar krediet of financiering. Men ziet het als een voordeel als een AA met 
een starter mee komt naar de bank. Het geeft het signaal dat de starter serieus bezig is. Tevens is de 
veronderstelling dat een AA over een  netwerk beschikt waarin financiering te vinden is (Andriesse, 
2000). 
In dit kader past het initiatief om de accountant een prominentere rol te geven in de financiering door 
rating-diensten aan te bieden. In 2008 startten NIVRA en NOvAA een project daartoe. Ondernemers 
hebben iemand nodig die hen kan helpen de bank te overtuigen ten aanzien van hun 
financieringsbehoefte. De natuurlijke partner is in veel gevallen de accountant, aldus MKB Nederland. 
In Duitsland en Oostenrijk is het raten van een mkb-bedrijf door een accountant al min of meer een 
normaal verschijnsel (Koopmans, 2008). 
 
Voor het maatschappelijk verkeer is de onafhankelijkheid een hot issue, maar ook voor het 
maatschappelijk verkeer geldt dat de samenleving niet altijd weet wat een accountant doet (Greuell, 
2000). Het ACCA-onderzoek trof 85% ondervraagde accountants die vindt dat de beroepsgroep meer 
moet doen om aan het publiek duidelijk te maken waar de meerwaarde van een accountant in zit, en 
het imago te verbeteren. Dit geldt ook voor de MKB-markt. Tekenend is dat een minderheid van 43% 
van de ondernemers tijdens de Exact Master Editions aangeeft geld over te houden aan zijn 
accountant. 57% van de ondernemers geeft aan dat de accountant hen géén geld oplevert. ‘Wederom 
een opvallend gat in perceptie, aangezien 82% van de accountants van mening is dat zij wel degelijk 
geld verdienen voor hun klant,’ aldus Exact. De uiteenlopende percepties tonen aan dat de kloof tussen 
accountants en ondernemers bestaat. 
 
De status en het imago van een accountant ten opzichte van bijvoorbeeld een boekhouder en adviseurs 
hangt mede samen met de status als vrij beroep. De relatieve autonomie van een vrij beroep wordt 
door de samenleving getolereerd omdat dit tussenniveau wordt gezien als een positieve kracht in de 
maatschappelijke ontwikkeling, tegenover de excessen van zowel het laissez-faire individualisme als 
ook staatscollectivisme. Het ACCA-onderzoek vond inderdaad een verschil in gepercipieerde status 
tussen accountants in de auditfunctie en accountants ‘in business’. Een van de ondervraagde 
deskundigen verklaart dat: als controlerend accountant benadrukt de onafhankelijkheid de eigen 
toegevoegde waarde, terwijl als accountant in business je meer opgaat in de meerwaarde van 
teamwork.  
 
Een vrij beroep onderscheidt zich door 5 kenmerken (Van Ginneken, 2000):  
 opleiding;  
 vergunning; 
 beroepsorganisatie;  
 tuchtrecht; en  
 maatschappelijk aanzien.  
 
De opleiding ziet niet alleen op kennis en kunde, maar ook op een attitude en beroepsideologie.  
In de beleving van cliënten onderscheidt de accountant zich voornamelijk door de brede kennis en 
deskundigheid, en door het advies dat de accountant kan bieden, met name op fiscaal terrein. De 
literatuur geeft een gemengd beeld wat betreft het beeld dat starters hebben bij accountants: ofwel een 
bovengemiddeld besef dat accountants op een breed veld kunnen adviseren, of juist dat ze de 
meerwaarde van een accountant boven andere adviseurs niet herkennen. Ten opzichte van 
boekhoudkantoren komt een AA vooral in beeld als een startende onderneming groter en complexer 
wordt (Andriesse, 2000).  
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Net als het Heliview-onderzoek, wijst het SRA-onderzoek er op dat een belangrijk deel van de 
ondernemers wenst dat de accountant hem op zo veel mogelijk gebieden moet kunnen adviseren en 
deze diensten ook zelf in huis hebben. Indien dat niet mogelijk is, wordt een doorverwijzing door de 
accountant op prijs gesteld. 
 
Het Heliview onderzoek vond echter ook dat een derde van de respondenten die geen accountant 
inschakelt geen meerwaarde ziet van een accountant boven een andere financiële dienstverlener. Van 
alle respondenten vond (slechts?) een derde dat voor de jaarrekening specifiek een accountant zou 
worden inschakelen in plaats van een andere financiële dienstverlener. Zelfs bij deze kernfunctie 
steekt de accountant er dus niet met kop en schouders bovenuit. Daar tegenover staat dat de 
respondenten nauwelijks diensten zien waar een administratiekantoor duidelijk de voorkeur heeft 
boven een andere dienstverlener (waaronder een accountant). 
 
In het licht van het maatschappelijk aanzien zal men voor het noodzakelijke vertrouwen een bepaalde 
beroepscultuur in stand willen houden. Communicatie is dan belangrijk om zich als vrij beroep te 
onderscheiden: rituelen, legenden, symbolen en stereotypen. Door jargon (‘rituelen en symbolen’) 
wordt zowel een onderlinge homogeniteit gecreëerd, als autonomie ten opzichte van buitenstaanders 
bereikt. 
Een zwak punt in deze communicatie is de samenstellingsverklaring die zowel door een RA/AA als 
administratiekantoor kan worden afgegeven. De commerciële functie lijkt dan vooral te liggen in de 
naamsbekendheid van de ondertekenaar, niet in de status van de verklaring an sich. Dit gedeelde 
gebruik van de samenstellingsverklaring kan onder-gemiddelde kwaliteit uitlokken, en daarmee een 
neerwaartse spiraal. Verschil in kwaliteit tussen accountant en boekhouder wordt daarmee 
gemaskeerd, behalve door de vermelding van de titel bij de ondertekening. Op een internetstelling 
wordt ongeveer 50-50 gestemd om de samenstellingsverklaring af te schaffen. MKB-Nederland geeft 
aan dat de verklaring weinig betekenis heeft (Boxmeer, 2008). 
 
Bij een derde van de ondernemingen lijkt er ruimte voor meer advisering betreffende de toekomst op 
basis van de jaarrekening. Wat betreft advisering denken de ondervraagde intermediairs specifiek aan 
een accountant indien de klant te maken heeft met een bedrijfsovername, financieel complexe zaken of 
fiscale zaken. Ten opzichte van 2006 is de advisering rond overnames en verbetering van de 
bedrijfsvoering afgenomen, maar dat is mogelijk te verklaren door de economische crisis. Uit een nog 
te publiceren onderzoek vanuit Nyenrode (Van Buuren)  lijkt de nadruk echter juist te liggen bij de 
fiscaliteit: in dit onderzoek onder circa 2450 MKB-ondernemers in 2010/2011 wordt de accountant als 
“erg belangrijk” ervaren op belasting-gerelateerde items, “ruim voldoende belangrijk” op het gebied 
van financiën en een overkoepelende kijk daarop, maar echter “matig” als adviseur AO/IB, adviseur 
bij overname en bedrijfsopvolging of als (business) sparring partner. Daarvoor worden specialisten 
ingeschakeld.  
 
Het SRA-onderzoek vindt dat kleine ondernemingen vooral behoefte hebben aan het voeren van de 
loonadministratie, advies over arbeidsrecht, advies over de financiële planning van de organisatie en 
aan advies over aansprakelijkheid. Middelgrote ondernemingen geven aan behoefte te hebben aan 
advisering bij een samenwerking, uitbreiding, fusie of overname, advies over de financiële planning 
van de organisatie en aan advies over en het doen van financieringsaanvragen. 
 
Het ACCA-onderzoek vond dat voor een ruime meerderheid van de accountants het voeren van een 
beschermde titel een meerwaarde had, door het daaraan gekoppelde tuchtrecht. Of dit inderdaad ook 
zo beleefd wordt door het publiek, is in dit onderzoek niet onderzocht.  
 
Waardering  
 
In dienstverlening is het moeilijk kwaliteit concreet te maken. Als proxy voor kwaliteit kan het 
etaleren van een kwalificatie (AA of RA) of lidmaatschap van een beroepsorganisatie (NBA) worden 
gebruikt (Tidwell et al., 2000). Het reclame maken met deze factoren kan echter leiden tot een 
differentiatie van de hele beroepsgroep in plaats van het individuele kantoor. In Australië zijn er drie 
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beroepsgroepen, ASCPA, ICA en NIA. Oud onderzoek (Ferguson et al., 1989) vond dat titelgebruik 
een positief effect heeft op de tarieven. Prestige lijkt meer van belang bij ‘lokale’ (rural) cliënten dan 
bij ‘stedelijke’ (urban) cliënten. Lokale ondernemingen kiezen meer op basis van  mond-tot- mond 
reclame dan stedelijke ondernemingen die meer op basis van kranten kiezen. Respondenten lijken zich 
niet erg bewust te zijn van de inhoud van diploma’s en beroepsverenigingen. Dit onderzoek leidde tot 
een aanbeveling tot wettelijke bescherming van de term accountant.     
Het SRA-onderzoek vond inderdaad dat deskundigheid en professionaliteit geen doorslaggevende 
factoren zijn bij het selecteren van een accountantskantoor. Dit wordt door de ondernemer toch meer 
als een (basis)voorwaarde gezien om een goede service te kunnen verlenen en niet meer als iets 
onderscheidends om voor een bepaald accountantskantoor te kiezen. In hoeverre deskundigheid en 
professionaliteit wel onderscheidend zijn ten opzichte van andere dienstverleners (zoals dat wel blijkt 
uit het Heliview-onderzoek) is in dit onderzoek niet onderzocht. In een presentatie van de UEAPME 
wordt verwezen naar een onderzoek uit 2004 in België waarin wel wordt gesuggereerd dat reputatie en 
referenties, en kennis en vaardigheden de belangrijkste factoren zijn bij het kiezen tussen een 
accountantskantoor en een boekhoudkantoor. 
 
Het Heliview-onderzoek lijkt de kwaliteit te willen meten middels een rapportcijfer dat respondenten 
toekennen aan accountants. De ZZP-ers geven hun accountant een 8,2 gemiddeld en de 
MKB-bedrijven een 7,8. Verder geldt dat hoe kleiner de vestiging is, hoe hoger de tevredenheid met 
de accountant uitvalt. Slechts 6% is ontevreden met de eigen accountant (4% geeft een 6 als 
rapportcijfer (in dit onderzoek wordt een 6 ook als ‘ontevreden’ beschouwd), 1% geeft een 5 en 1% 
geeft een 4). Een kwart van de bedrijven geeft de accountant een 9 of 10. Dit is in lijn met de 
bevindingen van Noordhoff uit 2002 waar ruim 80% van de ondervraagden tevreden was met het 
functioneren van de Nederlandse accountant. 
De klantvriendelijkheid van de accountant wordt, binnen alle door Heliview gesegmenteerde groepen, 
het meest positief gewaardeerd. De prijs is het aspect waarover men het minst tevreden is. Hoe groter 
de vestiging, hoe lager de beoordeling op het prijsaspect. De prijs hangt matig positief samen met de 
algemene tevredenheid, maar de tevredenheid met de prijs (6,9) is lager dan het kritieke punt van 7,0. 
De prijs is daarom duidelijk een aandachtspunt. 
 
Het SRA-onderzoek is vanuit het perspectief van de onderneming. Als wordt gevraagd wie de 
belangrijkste doorverwijzers zijn geweest bij de keuze voor een accountant worden 
collega-ondernemers het vaakst genoemd, daarna vrienden en familie. De belangrijkste argumenten 
van de doorverwijzers waren deskundigheid en professionaliteit en kwaliteit en service van de 
dienstverlening. Dit duidt er op dat tevreden klanten diegene zijn die aan mond-tot-mond 
reclame doen. 
 
De toename van kwaliteitseisen en kwaliteitssystemen van accountantskantoren kan tot kostenstijging 
leiden. Hierbij wordt de suggestie opgeroepen dat de regelgeving een overkill is voor de 
samenstellingspraktijk (Tonneyk, 2007). Dit zou ook verband kunnen houden met een observatie dat 
AA’s bij starters een imago als duur hebben. Waar AA’s vooral denken dat de prijs de belangrijkste 
reden is om te switchen van accountant, ligt dit echter voor het mkb en intermediairs genuanceerder. 
Naast de kosten, noemt een groot deel van hen onprofessioneel en arrogant gedrag de belangrijkste 
reden om naar een ander kantoor over te stappen (De Zwart, 2007, op basis van het Heliview-
onderzoek uit 2006). 
 
In de wetenschappelijke literatuur wordt een onderscheid gemaakt in de reputatie van grote 
accountantskantoren versus kleine. Dit verschil wordt gebaseerd op hypothese dat grote kantoren een 
betere reputatie hebben en meer audit quality bieden, vanwege meer resources voor gespecialiseerd 
personeel, peer reviews en IT-toepassingen. Ook zou omvang leiden tot een grotere onafhankelijkheid 
doordat in sterkere mate de goede naam op het spel staat. Empirisch onderzoek vindt inderdaad een 
hogere earnings response coëfficiënt, lager earnings management en meer conservatisme bij 
ondernemingen met een ‘grote’ accountant. In het onderhavige onderzoek was vooral de expertise een 
significante factor voor de reputatie (Kanagaretnam et al., 2009). Ander onderzoek toont aan dat 
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ondernemingen die bovengemiddeld ‘zichtbaar’ zijn (veel beurshandel, grote aandeelhouders, grote 
dekking door analisten en pers) meer hechten aan de reputatie van de accountant (Barton, 2005). 
 
Er zijn signalen dat het aanzien van accountants afneemt. Uit een enquête onder lezers van Tijdschrift 
Administratie (2006) bleek dat de accountant allang niet meer gezien wordt als de belangrijkste 
externe adviseur. De controle van de jaarrekening wordt steeds meer gezien als een commodity. Op de 
management letter is veel kritiek, slechts 38 % vindt deze tussentijdse rapportage over de 
administratieve organisatie en interne beheersing bruikbaar en hanteert deze om haar organisatie te 
verbeteren. Een veel gehoorde beeldspraak uit de praktijk is dat ‘accountants zoeken naar spijkers op 
laag water’. 
Maar als de accountant dusdanig veel weet van een organisatie dan mag hij als controlerend 
accountant best zijn mening geven. In de praktijk wordt dat niet of nauwelijks meer gedaan. 
 
Het aanzien van een beroep kan ook geschaad worden door incidenten. Als men een goede naam heeft 
bij de media, het publiek en de politiek, zal die niet snel door één enkel incident op de tocht komen te 
staan. Maar als het ene incident het andere opvolgt, kan het vertrouwen langzaam onzichtbaar worden 
uitgehold totdat een kritische drempel is bereikt. Er is dan niet veel meer nodig om een grote omslag te 
bewerken, die moeilijk meer terug is te draaien. De ‘blame game’ van de media heeft deels een 
willekeurig karakter, en is daardoor moeilijk stuurbaar. Kleine incidenten kunnen op zichzelf of 
gezamenlijk tot crises leiden. Op grond van algemeen psychologische factoren worden deze kleine 
incidenten te lang veronachtzaamd vanuit een focus op een positief zelfbeeld (Van Ginneken, 2000). 
Al in 2002 vond Noordhoff dat duidelijk sprake was van een zekere ‘afkalving’ van de status van de 
accountant als controleur, vermoedelijk veroorzaakt door de boekhoudschandalen toentertijd, en ABN 
Amro (AccountancyNieuws, 2012) constateert ook dat er met enige regelmaat in Nederland een 
accountant in opspraak komt door financiële onregelmatigheden bij een van zijn klanten. De branche 
kampt hierdoor met een gebrek aan vertrouwen en heeft een kwaliteits- en imagoverbetering nodig. 
Ook het (recente) ACCA-onderzoek duidt er inderdaad op dat het publiek accountants enigszins 
minder betrouwbaar acht dan dat de accountants denken hoe betrouwbaar het publiek accountants 
vindt. Zelf denken accountants dat 73% van het publiek hen betrouwbaar acht, terwijl slechts 55% van 
dit publiek dat vindt. Het grote publiek ziet accountants als minder betrouwbaar dan bijvoorbeeld 
artsen, verpleegkundigen, architecten en ingenieurs. Daar staat echter tegenover dat accountants 
betrouwbaarder geacht worden dan bankiers, politici, journalisten en advocaten.  
 
Een soortgelijk vergelijkend onderzoek is onlangs uitgevoerd door MarketResponse (2013). Dit 
onderzoek onder ruim 1.200 ‘burgers’ (dus voornamelijk het lage niveau volgens de indeling van 
Pruyn) peilde het vertrouwen dat zij hebben in verschillende dienstverlenende beroepsgroepen. 
Daarbij worden onderscheiden: accountants, advocaten en notarissen, zorgverzekeraars, verzekeraars, 
banken, pensioenfondsen en woningcorporaties. In deze context lijkt de controlerende functie van de 
accountant centraal te staan in plaats van de accountantsdiensten voor het MKB.  
 
Dit onderzoek hanteert een zogenaamde ‘vertrouwensindex’. De vertrouwensindex wordt berekend 
door het percentage burgers dat geen vertrouwen heeft in de betreffende beroepsgroep af te trekken 
van het percentage burgers dat alle vertrouwen heeft. Daarbij wordt de mate van vertrouwen eerst in 
rapportcijfers gemeten (0: geen vertrouwen, 10: alle vertrouwen). Vervolgens wordt dit in drie klassen 
ingedeeld: 
 0 t/m 5: weinig/geen vertrouwen; 
 6 -  7: vertrouwen; 
 8 t/m 10: alle vertrouwen. 
De vertrouwensindex is dus de verhouding tussen de eerste en derde klasse. In diverse 
staafdiagrammen wordt de middenklasse echter ook gepresenteerd.  Verder geeft het rapport weinig 
informatie over de onderzoeksmethode. Het onderzoek wordt als benchmark aangeduid, maar er is 
geen sprake van een vergelijking in de tijd.  Er lijkt slechts een vergelijking tussen de diverse 
marktpartijen mogelijk. Naast de gevraagde beoordeling in cijfers voor “Hoeveel vertrouwen heeft u 
momenteel in (het bestuur en leidinggevenden) van <…>?” zijn kennelijk ook motiveringen in vrije 
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tekst gevraagd. Deze zijn voor een aantal beroepsgroepen grafisch geclusterd, maar voor accountants 
ontbreekt deze analyse. 
 
Alle onderzochte beroepsgroepen hebben een negatieve vertrouwensindexscore. Dit betekent dat er 
meer Nederlanders zijn die weinig of geen vertrouwen hebben dan Nederlanders die wel alle 
vertrouwen hebben. Pensioenfondsen komen er samen met woningcorporaties het slechtst vanaf; 
58 procent van de ondervraagden geeft aan in leidinggevenden en bestuurders binnen deze 
beroepsgroepen weinig tot geen vertrouwen te hebben. Daarna volgen banken (53 procent) en 
verzekeraars (52 procent). Zorgverzekeraars, advocaten & notarissen en accountants komen er het 
beste vanaf, waarbij het vertrouwen in accountants relatief het hoogst is. Slechts een kwart van de 
Nederlanders geeft aan weinig tot geen vertrouwen in accountants te hebben. Resumerend: 27% heeft 
weinig of geen vertrouwen in accountants, 56% wel (de middenklasse), en 17% zelfs alle vertrouwen. 
 
Ondervraagden die veel vertrouwen hebben in bestuur en leidinggevenden in de financiële sector, 
geven hiervoor verschillende redenen. Een veel genoemde reden is dat men veronderstelt dat de 
bestuurders capabele mensen zijn. Ze hebben ervoor geleerd en zijn niet voor niets op deze positie 
terecht gekomen. Wanneer men positieve ervaringen heeft met de beroepsgroepen of in de 
persoonlijke omgeving iemand kent die er werkt, heeft men eerder volledig vertrouwen in (het bestuur 
en leidinggevenden van) de beroepsgroep. Hier lijkt dus de ‘afstand’ tot de beroepsgroepen relevant te 
zijn, maar kennelijk is de onderzochte populatie hier niet op gestratificeerd. Ook het bestaan van 
toezicht draagt bij aan het vertrouwen: “Ze zijn gebonden aan regels; ze kunnen het zich niet (meer) 
veroorloven zich niet aan de regels te houden.” 
 
Het ACCA-onderzoek signaleert een kleine netto-stijging van het vertrouwen in accountants bij het 
publiek in de afgelopen 5 jaar. Opvallend is dat slechts 10% van de openbare accountants vond dat 
hun vertrouwen in het beroep is gedaald, terwijl dat percentage voor accountants in business 28% is. 
 
Relatie met intermediairs  
 
In het Heliview-onderzoek wordt specifiek gekeken naar intermediairs. Dit is eveneens een groep 
binnen het maatschappelijk verkeer die belangrijk is voor het imago van accountants.  
18% van de intermediairs vraagt altijd aan klanten of men een accountant heeft en 15% vraagt het 
bijna altijd. 22% stelt in sommige gevallen deze vraag. Of zij deze vraag stellen hangt af van een 
aantal zaken, zoals het risiconiveau, de omzet of de grootte van de organisatie.  
Intermediairs lijken minder proactief te zijn geworden met betrekking tot de inschakeling van 
accountants. Nu geeft 45% van de intermediairs aan dat zij nooit informeert of een klant een 
accountant heeft. In 2006 was dit nog 34%. De meerderheid van de intermediairs verwijst wel eens 
door naar een accountantskantoor (86%). De overgrote meerderheid van deze intermediairs heeft een 
aantal vaste accountants of accountantskantoren naar wie men doorverwijst (93%). Meestal heeft men 
één tot vijf vaste aanbieders in het bestand (gemiddeld 2). De eigen ervaringen met een 
accountantskantoor vormen het belangrijkste criterium om specifiek door te verwijzen. Verder 
zijn de bekendheid van een accountantskantoor en de goede naam van het kantoor van groot 
belang om te kunnen rekenen op aanbevelingen vanuit intermediairs. 
 
Banken vinden het een goede zaak dat de accountant de ondernemer terzijde staat in het rating-proces. 
Een bankier geeft aan dat de ervaring leert dat ondernemers meer gefocust zijn op bedrijfsvoering dan 
op onderwerpen als geldstromen en financiering. De accountant heeft daar meer zicht op en kan de 
ondernemer op deze punten steunen (Koopmans, 2008). 
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Conclusies 
 
Op basis van de gevonden literatuur lijkt het onderwerp van dit onderzoek geen belangrijk thema te 
zijn in de wetenschappelijke accounting research. De bevindingen zijn vooral gebaseerd op 
marktonderzoek (enquêtes) en persoonlijke meningen van geïnterviewde vertegenwoordigers uit het 
veld. Op basis van dit onderzoek kunnen daarom geen harde conclusies worden getrokken. Grosso 
modo zijn de volgende tendensen te onderscheiden. 
 
De accountant heeft een welbekend imago, met steekwoorden als deskundig, betrouwbaar en saai. De 
negatieve connotatie van saai kan het maatschappelijk aanzien van de accountant schaden, maar kan 
ook tegenwicht bieden aan de trend waarin ‘cooking the books’ geassocieerd wordt met de accountant. 
Onderzoeken duiden op een trend waarin het imago enigszins verslechtert – mede door ‘affaires’-, 
maar het imago is vooralsnog nog steeds goed te noemen. In meerdere onderzoeken komt ook het 
steekwoord ‘duur’  terug. Of dit een daadwerkelijk nadelig punt is ten opzichte van 
administratiekantoren is niet eenduidig. Toenemende kosten voor door de beroepsgroep opgelegde 
kwaliteitsborging zouden dit punt kunnen versterken. 
 
Ten opzichte van administratiekantoren en andere financiële dienstverleners onderscheidt de 
accountant zich door toezicht op de kwaliteit van de beroepsuitoefening alsmede door deskundigheid 
en een breed aanbod van diensten, waaronder met name ook de fiscaliteit. Dat laatste kan overigens 
ook worden vormgegeven door het beschikken over een netwerk van dienstverleners waar naar kan 
worden doorverwezen. De deskundigheid richt zich mede op het bedrijfseconomisch kunnen adviseren 
op basis van de jaarrekening, al wordt ook gesteld dat daar verbetering nodig is. Persoonlijk contact is 
voor cliënten ook belangrijk, maar dat is niet iets waarin de accountant zich structureel kan 
onderscheiden van administratiekantoren. Gemiddeld lijkt de accountant daar goed op te scoren. 
Tussen kleine en grote kantoren lijkt een uitruil te bestaan tussen persoonlijk contact (waarin de kleine 
kantoren een betere reputatie hebben) en kwaliteit van het werk (waarin de reputatie van de grote 
kantoren beter is). 
Aan de ‘onderkant’ (zeer kleine ondernemingen) lijkt er grosso modo geen wereld van verschil te zijn 
in het onderscheid tussen accountants en andere financiële dienstverleners. De 
samenstellingsverklaring, als signaal van onderscheidende kwaliteit, wordt ook buiten het 
accountantsberoep gehanteerd. 
 
Voor begeleiding bij het verkrijgen van bankkrediet wordt de accountant geschikt geacht, maar daarbij 
lijken de banken dit meer te waarderen dan het ‘bedrijfsleven’. Het door banken doorverwijzen van 
klanten naar accountants lijkt de laatste tijd iets af te nemen. Dit doorverwijzen is vooral gebaseerd op 
de persoonlijke ervaring van de bankmedewerker, dus eerder het imago van het accountantskantoor 
dan dat van de beroepsgroep.   
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