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INLEIDING
•

Doel:
– Verdiepingsonderzoek naar de reputatie van accountants werkzaam in het
Midden- en Kleinbedrijf.

•

Hoofdvragen:
– Waarom zijn ondernemers positief/negatief over MKB-accountants?
– Wat is de achterliggende reden?
– Hoe kan het steunend gedrag (positieve uitspraken, aanbevelen etc.)
verstevigd worden?

AANPAK ONDERZOEK

Stap 1: Desk research

Stap 2: Focusgroepen
1 28 januari 2014

1

• 12 ondernemers

2

2 29 januari 2014
• 9 ondernemers
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Gestelde criteria deelname:
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1.

Geen scheiding tussen eigendom en leiding

2.

Meer dan 5 werknemers in dienst

3.

Minder dan 8,8 miljoen aan omzet

4.

Accountantskantoor hebben ingehuurd

STAP 1 DESK RESEARCH
Trends in bestaande studies over
MKB accountants

Resultaten
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NEGEN OBSERVATIES IN BESTAANDE STUDIES

1.

Naamsbekendheid accountant blijft groeien, maar er is minder vraag naar hun
advieswerkzaamheden.

2.

Eigen accountant heeft in het algemeen goed imago bij de opdrachtgever.

3.

Imago van de accountant in het algemeen gaat echter achteruit.

4.

Er is toenemende druk en kritiek op ‘de’ accountants.

5.

Eigen accountant beter dan andere financiële dienstverleners.

6.

Verschil tussen de RA en AA-accountant is bekend maar wordt onbelangrijk geacht.

7.

Accountants krijgen een goed rapportcijfer, toch wordt hun reputatie minder positief
beoordeeld.

8.

Kleine ondernemingen zijn het meest kritisch.

9.

Negatieve beelden over accountants vooral door tone of voice media.

OBSERVATIE 1:
NAAMSBEKENDHEID BLIJFT GROEIEN MAAR MINDER VRAAG NAAR
ADVIESWERKZAAMHEDEN (1)
•

MKB’ers zijn erg bekend met accountants, en de bekendheid groeit
–
–

•

Vier op de vijf MKB’ers schakelt een accountant in (81%)
–
–

•
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In 2006 is 81% bekend met AA-accountants en 74% is bekend met RA-accountants (Heliview
2006).
In 2011 is de bekendheid onder ondernemers verder gegroeid (Heliview 2011).

53% schakelt een AA in 2006 (Heliview 2006).
41% schakelt een RA in 2006 (Heliview 2006).

In 2011 daalt dit percentage vooral onder kleine MKB’ers, terwijl het percentage
stijgt onder de MKB’ers met 20-50 werknemers (Heliview 2011)

OBSERVATIE 1:
NAAMSBEKENDHEID BLIJFT GROEIEN MAAR MINDER VRAAG NAAR
ADVIESWERKZAAMHEDEN (2)
•

Accountant wordt vooral ingezet voor:
– jaarrekeningen;
– belastingaangifte;
– fiscaal advies.
(Heliview 2011)
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•

In 2011 is er minder vraag naar advies, met name
fusies, bedrijfsoverdrachten en bedrijfsvoering
(Heliview 2011).

•

Accountant vervult meer standaarddiensten in
plaats van extra diensten als advies. Toch zegt
men meer behoefte te hebben aan advies
(Heliview 2011).

OBSERVATIE 2:
EIGEN ACCOUNTANT HEEFT EEN GOED IMAGO BIJ OPDRACHTGEVER (1)

Spontane associaties
2006: Rationele/taakinhoudelijke zaken
•

Boekhouding

•

Administratie

•

Belastingen

2011: Emotionele zaken
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(Heliview 2006 en 2011)

•

Vertrouwenspersoon

•

Belastingadviseur

OBSERVATIE 2:
EIGEN ACCOUNTANT HEEFT OVER HET ALGEMEEN EEN GOED IMAGO (2)

Imago associaties
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(Heliview 2006 en 2011, NEMACC, 2013)

OBSERVATIE 2:
EIGEN ACCOUNTANT HEEFT OVER HET ALGEMEEN EEN GOED IMAGO (3)

Positief over:
 Brede kennis van de jaarrekening en fiscale dienstverlening (m.n.
belastingaangifte) (Heliview 2011).

Kritisch over:
ₓ Advisering over fusies, bedrijfsoverdrachten en verbetering van bedrijfsvoering
(Heliview 2011).
ₓ Persoonlijk contact (NEMACC, 2013).
ₓ Branchekennis (Tonneyk, 2008, NEMACC, 2013).

Kloof in verwachtingen tussen
MKB-ers en accountants.
11
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OBSERVATIE 3:
IMAGO VAN DE ACCOUNTANT IN HET ALGEMEEN GAAT ECHTER ACHTERUIT

•

Negatieve tendens
– ‘Cooking the books’ (Greuell, 2000);
– Onafhankelijkheid in het geding (Greuell, 2000);
– Accountant niet meer gezien als belangrijkste externe adviseur
(NEMACC, 2013).

•

Vertrouwensindex
– 27% heeft weinig of geen vertrouwen in accountants;
– 56% heeft vertrouwen in accountants;
– 17% heeft alle vertrouwen in accountants.
(NEMACC, 2013)

•
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In vergelijking met pensioenfondsen, woningcorporaties,
zorgverzekeraars,
advocaten
&
notarissen
genieten
accountants echter het meeste vertrouwen (NEMACC, 2013)!

OBSERVATIE 4:
ER IS TOENEMENDE DRUK EN KRITIEK OP ACCOUNTANTS
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•

Economische druk
– Minder vraag naar accountants door de financiële
crisis en technologische ontwikkelingen;
– Opbrengsten van controle en advies gedaald;
– Strengere eisen gesteld aan audits.

•

Maatschappelijke druk
– Kritiek in media over fraude, boekhoudschandalen
en corporate en institutionele debacles;
– Betrouwbaarheid en onafhankelijkheid in twijfel
getrokken door media;
– Publiekelijk kritiek van AFM.

•

Turbulente marktomgeving
– Veranderde regels en wetgeving. Bijvoorbeeld
roulatie van controlerend accountants en scheiding
van controle en overig (advies)werk;
– Veranderende klantbehoefte;
– Openheid en transparantie van belang.

(NBA, 2013)

OBSERVATIE 5:
EIGEN ACCOUNTANT BETER DAN ANDERE FINANCIËLE DIENSTVERLENERS
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•

MKB’ers zien weinig verschil in toegevoegde waarde van een accountant en
andere financiële dienstverleners (NEMACC 2013).

•

MKB accountants moeten zich onderscheiden door:
– brede kennis en deskundigheid;
– breed aanbod van diensten, waaronder fiscale diensten;
– controleren en aanbieden van jaarrekeningen;
– advisering;
– toezicht op de kwaliteit.
(Heliview 2011, NEMACC 2013).

•

MKB’er raadpleegt accountant voornamelijk via contacten en relaties (Heliview
2011).

•

Doorslaggevend in de keuze voor AA-Accountant zijn:
– prijs/kwaliteit verhouding;
– Kennis;
– Betrouwbaarheid.
(Heliview 2011)

OBSERVATIE 6:
VERSCHIL TUSSEN DE RA EN AA-ACCOUNTANT IS BEKEND MAAR
WORDT ONBELANGRIJK GEACHT
•

MKB’ers zijn bewust van het verschil tussen de RA en AA-Accountant, echter 56%
vindt dit verschil onbelangrijk bij het kiezen van een accountant.

RA-Accountants

AA-Accountants
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•

Minder bevoegdheden

•

Meer bevoegdheden

•

Minder breed inzetbaar

•

Breed inzetbaar

•

Allrounders; samenstellen
jaarrekening en het
subsidieadvies

•

Fusies en jaarrekeningen

(Heliview 2006 en 2011, NEMACC, 2013)

OBSERVATIE 7:
ACCOUNTANTS KRIJGEN EEN GOED RAPPORTCIJFER, TOCH
WORDT HUN REPUTATIE MINDER POSITIEF BEOORDEELD

Rapportcijfer

2006

7.7

2011

7.8

(Heliview 2006 en 2011)

Kenmerken:
•

Hoe kleiner de onderneming, hoe meer tevreden de ondernemers zijn over hun
accountant (Heliview 2011).

•

Persoonlijke contact van de accountants, wat van belang is voor klanten, wordt
geapprecieerd. Vooral bij kleine kantoren is sprake van veel persoonlijk contact terwijl de
kwaliteit van grote kantoren juist beter wordt geacht (NEMACC, 2013).

ₓ
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Prijs is te hoog (Heliview 2006 en 2011).

REPUTATIE VAN “DE” ACCOUNT: EEN MAGER ZESJE.
ACCOUNTANTSKANTOREN: EEN ONVOLDOENDE

Dalende trend in 2013
1

2

Controlerend

Accountantskantoren

Accountants

(Big four, next nine & overig)
Extern

Extern
60.7
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(NBA, 2013)

57.4

AL IS MEN WEL POSITIEF INGESTEMD OVER DE KWALITEITEN VAN
DE ACCOUNTANT…

In detail waarderen ondernemers met name…
 Positief …
+ Het respecteren van vertrouwelijkheid (85.3)
+ De professionaliteit (76.1)
 Kritisch …
- De innovatieve kracht (38.2)
- De prijs/kwaliteit verhouding (46.1)

•

(NBA studie CCC, 2013).
*inclusief werknemers van organisaties
Handhaven (>70)
Ruimte voor verbetering (60-70)
Direct actie ondernemen (<60)
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(NBA, 2013)

DE BELANGRIJKSTE AANJAGERS VOOR ONDERNEMERS ZIJN DE
PRIJS/KWALITEIT VERHOUDING EN DE VISIE GERICHT OP DE
KWALITEIT
Ondernemers*

Score Pulse

Verbale
steun

Aanraden
om
zaken
mee te
doen

Aanraden
om te
werken
voor
kantoor

Producten & Services
Oordeelt correct over betrouwbaarheid en toereikendheid jaarrekening
Oordeelt correct over weergave risico's jaarverslag
Oordeelt correct over continuïteit van organisatie
Verstrekt waardevolle informatie
Goede prijs/kwaliteit verhouding
Voldoet goed aan mijn behoeften/behoeften van klant
Bereid om toelichting te geven

68.6
60.1
64.1
52.7
46.1
54.8
75.4

Innovatie
Past zich snel aan
Innovatief

49.7
38.2

MVO
Toegevoegde waarde organisatie
Toegevoegde waarde maatschappij

54.9
64.4

Leiderschap
Kantoor heeft duidelijke visie gericht op kwaliteit
Goed georganiseerd kantoor

63.7
70.2

Kwaliteiten
Professioneel
Integer: eerlijk en oprecht
Objectief
Onafhankelijk
Vakbekwaam en zorgvuldig
Respecteert vertrouwelijkheid

76.1
74.7
68.9
65.2
72.2
85.3

Communicatie
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(NBA, 2013)

Communiceert helder en constructief
Communiceert tijdig en relevant
Communiceert open en eerlijk
Communiceert duidelijk over werkzaamheden

61.3
59.5
69.1
53.6

*inclusief werknemers van organisaties
Handhaven (>70)
Ruimte voor verbetering (60-70)
Direct actie ondernemen (<60)

OBSERVATIE 8:
KLEINE ONDERNEMINGEN ZIJN HET MEEST KRITISCH

Klein

Middelgroot

Groot niet
beursgenoteerd

Beursgenoteerd

Ondernemers*

RepTrak ® Pulse Accountants

56.9

61.0

61.7

60.8

60.7

Producten & Services

55.7

61.9

61.2

59.0

60.3

Innovatie

40.8

47.2

43.6

42.2

44.0

MVO

55.9

61.6

58.6

63.1

59.7

Leiderschap

58.5

69.2

68.6

67.1

67.0

Kwaliteiten

69.4

73.5

75.2

74.2

73.7

Communicatie

53.9

62.4

61.7

62.8

60.9

Verbale steun

57.3

63.6

64.4

65.9

63.3

Aanraden om zaken mee te doen

58.1

62.6

64.0

65.6

62.9

Aanraden om te werken voor kantoor

55.1

56.6

61.5

61.1

59.1

Bedrijfsgrootte
Reputatie

Gedragsintenties

•
•
•
•

Klein (Indicatief: Minder dan € 8,8 miljoen omzet en minder dan 50 medewerkers).
Middelgroot (Indicatief: Tussen € 8,8 – 35 miljoen omzet en tussen 50 – 250 medewerkers).
Groot niet beursgenoteerd (Indicatief: Meer dan € 35 miljoen omzet en meer dan 250 medewerkers).
Beursgenoteerd.

Handhaven (>70)
Ruimte voor verbetering (60-70)
Direct actie ondernemen (<60)
*inclusief werknemers van organisaties
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(NBA, 2013)

OP ATTRIBUUT NIVEAU LIJKEN ONDERNEMERS IETS EENSGEZINDER

Groot niet
Beursbeursgenoteerd
genoteerd

Ondernemers*

Klein

Middelgroot

68.6
60.1
64.1
52.7
46.1
54.8
75.4

63.3
54.6
56.4
50.5
43.8
51.8
69.3

69.2
62.4
65.1
55.8
46.7
58.6
76.0

70.0
60.8
66.7
52.0
47.1
54.2
77.7

69.2
59.1
62.6
51.3
44.2
52.3
74.1

49.7
38.2

43.7
37.9

52.9
41.6

50.0
37.1

48.9
35.4

54.9
64.4

53.0
58.7

56.6
66.5

54.0
63.3

56.2
70.2

63.7
70.2

55.0
61.8

67.3
71.3

65.2
72.1

62.1
72.2

76.1
74.7
68.9
65.2
72.2
85.3

72.0
70.7
64.0
61.1
67.3
81.4

77.3
72.7
68.4
66.8
71.9
84.0

76.9
76.7
70.6
65.8
74.2
87.2

75.5
76.9
69.9
64.8
72.1
86.3

61.3
59.5
69.1
53.6

55.0
54.6
60.2
45.8

61.6
60.8
71.4
55.9

62.4
60.0
70.3
54.1

63.9
60.7
70.4
56.5

Producten & Services
Oordeelt correct over betrouwbaarheid en toereikendheid jaarrekening
Oordeelt correct over weergave risico's jaarverslag
Oordeelt correct over continuïteit van organisatie
Verstrekt waardevolle informatie
Goede prijs/kwaliteit verhouding
Voldoet goed aan mijn behoeften/behoeften van klant
Bereid om toelichting te geven

Innovatie
Past zich snel aan
Innovatief

MVO
Toegevoegde waarde organisatie
Toegevoegde waarde maatschappij

Leiderschap
Kantoor heeft duidelijke visie gericht op kwaliteit
Goed georganiseerd kantoor

Kwaliteiten
Professioneel
Integer: eerlijk en oprecht
Objectief
Onafhankelijk
Vakbekwaam en zorgvuldig
Respecteert vertrouwelijkheid

Communicatie
Communiceert helder en constructief
Communiceert tijdig en relevant
Communiceert open en eerlijk
Communiceert duidelijk over werkzaamheden

•
•
•
•
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Klein (Indicatief: Minder dan € 8,8 miljoen omzet en minder dan 50 medewerkers).
Middelgroot (Indicatief: Tussen € 8,8 – 35 miljoen omzet en tussen 50 – 250 medewerkers).
Groot niet beursgenoteerd (Indicatief: Meer dan € 35 miljoen omzet en meer dan 250 medewerkers).
Beursgenoteerd.

(NBA, 2013)

Meeste ondernemingen zijn vooral e
positief over:
 professionaliteit;
 integriteit,
 respect van vertrouwelijkheid bij
accountants.
Kritisch zijn de ondernemers over:
 het verstrekken van waardevolle
informatie;
 de prijs/kwaliteitsverhouding;
 het voldoen aan mijn
behoeften/behoeften van klant;
 het aanpassingsvermogen;
 Innovatie;
 de toegevoegde waarde voor de
organisatie;
 duidelijkheid van de
communicatie over
werkzaamheden.

Handhaven (>70)
Ruimte voor verbetering (60-70)
Direct actie ondernemen (<60)
*inclusief werknemers van organisaties

OBSERVATIE 9:
DE MEDIA ANALYSE TOONT AAN DAT ER VOORAL VEEL NEGATIEVE
BERICHTGEVING IS OVER ACCOUNTANTS
•

Positieve berichtgevingen hadden betrekking op:
initiatieven van het NBA;
het ontkrachten van aantijgingen aan het adres van accountants;
positieve resultaten van accountants en accountantskantoren.

•

Negatieve berichtgevingen hadden betrekking op:
aantijgingen vanuit AFM en VEB over ondermaatse kwaliteit en aansprakelijkheid op het gebied
van fraude of andere misstanden bij bedrijven/accountants;
schorsingen, berispingen en boetes die accountants werden opgelegd.

Overzicht berichtgeving Accountants naar
'tone of voice'
‐aug'12‐juli'13 72 berichten‐

Aantal mediaberichten Accountants
naar 'tone of voice'
14

100%
12

90%
80%

10

50.0%
70%
60%

Negatief

50%

Neutraal

40%

Positief

30%

30.6%

20%
10%
0%
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(NBA, 2013)

8

Negatief
Neutraal

6

Positief

4

2

19.4%
0
Aug'12 Sept'12 Okt'12

Nov'12

Dec'12

Jan'13

Feb'13

Mrt'13

Apr'13

Mei'13

Jun'13

Jul'13
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CONCLUSIES BESTAANDE ONDERZOEKEN
•
•

•

•

•
•
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De bekendheid van accountants onder MKB’ers stijgt, maar steeds minder
ondernemers schakelen een accountant in als externe adviseur.
De reputatie van de accountant lijkt minder negatief dan uit het publieke debat naar
voren lijkt te komen. Desalniettemin zien we in de afgelopen jaren een uitholling van de
overall waardering die nu uitkomt op een een mager zesje. Als deze trend zich voortzet
ontstaat er een fundamenteel probleem.
Er is een behoorlijk reputatieverschil tussen de beeldvorming over de individuele
accountant en het accountantskantoor. In het algemeen is men positiever over de
accountant dan over het accountantskantoor.
De kwaliteiten van de accountant worden nog steeds onderkend, met name de brede
kennis van de jaarrekening, fiscale dienstverlening, professionaliteit, integriteit,
vakbekwaam en respecteren van vertrouwelijkheid.
Men is minder positief over de prijs/kwaliteitverhouding en de branchekennis van
accountants.
Ondernemers erkennen het verschil tussen de RA en AA-accountant, al is dit verschil
onbelangrijk bij het kiezen van een accountant. De accountant wordt vaak via het eigen
netwerk gezocht en gevonden.

STAP 2: Focusgroepen
Resultaten
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INTRODUCTIE
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•

De uitkomsten van de analyse van de bestaande onderzoeken is gebruikt bij het
opzetten van discussiepunten die in twee focusgroepen gebruikt zijn om een beter
inzicht te krijgen in het waarom van de beeldvorming over accountants in het MKB.

•

Er zijn twee focusgroepen gehouden. Een op 28 en een op 29 januari 2014. Iedere
keer is gesproken met een selectie ondernemers uit het MKB. Deze zijn geselecteerd
aan de hand van vier criteria: (1) Geen scheiding tussen eigendom en leiding, (2) meer
dan 5 werknemers in dienst, (3) minder dan 8,8 miljoen aan omzet en (4)
accountantskantoor hebben ingehuurd.

•

In de focusgroepen zijn de volgende onderwerpen belicht:
– positieve en negatieve associaties MKB accountant;
– klantbeleving (Kantoor, sfeer, aankleding, service, etc.);
– typische set van werkzaamheden MKB accountant (realiteit versus verwachtingen);
– verschil administratiekantoor en op het MKB gericht accountantskantoor;
– typering MKB accountant werkzaam bij de Big Four of de Next Nine;
– suggesties hoe de evaluaties van MKB accountants verbeterd kan worden.

KERNUITKOMST 1:
MATE VAN INMENGING ACCOUNTANT

Relatie met accountant verschilt sterk per type ondernemer.
– Levenscyclus bepalend voor de mate waarin en de manier waarop men
gebruik maakt van een accountant.

Jaarrekening, goedkeuren &
advies

Jaarrekening, goedkeuren &
administratieve taken
Als je bedrijf aan
het groeien is
heb je ook wel
andere soorten
adviezen nodig
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KERNUITKOMST 1:
MATE VAN INMENGING ACCOUNTANT

Relatie met accountant verschilt sterk per type ondernemer.
– Opleidingsniveau bepalend voor de mate waarin en de manier waarop
men met een accountant samenwerkt.

Hoogopgeleid

Laagopgeleid
•

Lager verwachtingspatroon
•
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Standaard taken, specifiek
administratie

•

Hoog verwachtingspatroon
•

Sparringpartner

•

Branche kennis

•

Advies over bedrijfsaanpak

KERNUITKOMST 2:
BIG FOUR & NEXT NINE
Groot zijn niet altijd een voordeel voor accountantskantoren.
Negatieve associaties:
•
arrogant;
•
zakkenvullers;
“
•
uitstraling.
“Het bloemetje aan de balie moet ook betaald worden”.

Positieve associaties:
•
leveren vooral advies aan de grote bedrijven (Philips);
•
duidelijke meerwaarde voor grote bedrijven;
•
kantoren zijn goed tot zeer goed in adviesrol;
•
specialisten in dienst;
•
hoge kwaliteit, veel kennis en ook macht (bijvoorbeeld in de
onderhandelingen met de fiscus).
"Zij hebben de kennis, en kunnen goed meedenken in het advies
omdat zij die opleidingen allemaal gehad hebben“.
28
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KERNUITKOMST 2:
BIG FOUR & NEXT NINE
Next nine
• Next nine wordt ook als “arrogant” gezien.
• Ondernemers zouden deze wel in de hand nemen bij
complexe problemen.

Keuze klein accountantskantoor

•
•
•

Als nummer behandeld.
MKB heeft meer behoefte aan accountancy-activiteiten
dan advies.
Meer behoefte aan een persoonlijke relatie.

“Ik krijg iedere keer weer een nieuw jong broekje”

29
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KERNUITKOMST 3:
KLEINE KANTOREN
MKB ondernemers hebben een warme band met hun accountant.

Impact op oordeel over accountants in het
algemeen.
“het gebeurt overal”

Oervertrouwen in eigen accountant
Het gebeurt niet bij de eigen accountant van
het kleine kantoor - die is volledig te
vertrouwen!

"als je de accountant al
vertrouwen, wie dan nog wel".
30 30

niet

kan

KERNUITKOMST 3:
KLEINE KANTOREN (2)
MKB ondernemers hebben een warme band met hun accountant.
•

De zoektocht naar een accountant verloopt bijna altijd via de eigen netwerken.

•

Persoonlijke relatie is cruciaal
• Frequent contact, zowel telefonisch als via persoonlijk overleg.

• Men bespreekt alles met de accountant, ook privézaken.
“Ik werk met iemand die klein is, een persoonlijkheid straalt uit zijn kantoortje. Ik
vind dat echt prettig”.

•
Ik heb chemie
met mijn
accountant
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Soms lijkt er echter geen kritische afweging te zijn over de toegevoegde waarde van de
accountant waar men al jaren mee werkt.
“heb je wel eens uitgerekend met hoeveel procent de omzet van jouw
accountant is toegenomen door jouw opdrachten?

KERNUITKOMST 4:
ADMINISTRATIEKANTOREN
Kloof in beeldvorming tussen accountants- en administratiekantoren.

Administratiekantoren zijn
gewoon
boekhouders
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•

MKB’ers kunnen goed onderscheid maken tussen een accountantskantoor en een
administratiekantoor.

•

Imago administratiekantoor is laag,
participanten zouden geen business
uitbesteden aan een administratiekantoor.

Let op: we hebben gesproken met MKB’ers die geselecteerd zijn op basis van het werken met een (formele)
accountant. De uitspraken zeggen dus alles over de beeldvorming bij deze groep MKB’ers. Het lijkt redelijk aan te
nemen dat alle MKB’ers die met administratiekantoren werken hier anders tegenaan kijken. Dit is gebaseerd op de
uitkomst van heel veel onderzoek bij beroepsgroepen die kan worden samengevat als “Alle tandartsen zijn slecht,
maar MIJN tandarts is de beste die er is”.

KERNUITKOMST 5:
PRIJS/KWALITEIT
Opvallende uitkomst van dit onderzoek is dat MKB’ers de accountants waar zij zelf
mee werken niet duur vinden.

Een schilder
kost ook bijna
50 euro per
uur. Ik betaal
het graag.

•
•
•

MKB’ers vinden de jaarlijkse kosten niet hoog.
MKB’ers spreken vaak totaalprijs af.
MKB’ers kunnen niet precies benoemen welke werkzaamheden wat kosten, dat
staat volgens de ondernemers niet gespecificeerd op de rekening.

•

MKB’ers vinden de prijs van de grotere accountantskantoren wel hoog.
“Er worden bedragen van 250 euro per uur gevraagd”

•

De prijs van een accountant maakt niet zo veel uitmaakt…
“als de accountant maar toegevoegde waarde levert”

….bijvoorbeeld door belasting te besparen of met tips te komen die de ondernemer op
een andere manier een concreet voordeel oplevert.
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KERNUITKOMST 6:
RAPPORTCIJFER
6) Algemeen oordeel over DE accountant valt niet goed uit.

Accountant/kantoor in het algemeen

5-6
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Eigen accountant

8

Ondernemers zien accountants niet als
mensen die een overheidsfunctie
uitvoeren en aan wie zij verplicht moeten
betalen voor hun diensten ten behoeve
van de belastingdienst of de Kamer van
koophandel.
In
tegendeel,
de
respondenten zien zeker in dat de
accountant meerwaarde heeft voor
hen.

KERNUITKOMST 7:
DE ACCOUNTANT VAN DE TOEKOMST
De ondernemers verwachten in de toekomst vooral dat de accountant meer tijd
neemt om te adviseren; dat de accountant goed de markt kent en ongevraagd
adviezen geeft.
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-

Ondernemers geven aan dat zij vooral verwachten dat de accountant een
volwaardige adviseur wordt; een ondernemende adviseur.

-

Een ondernemende adviseur die:
-

zich goed kan inleven in de MKB’er;

-

weet wat de klant nodigt heeft;

-

specialistische kennis heeft over de markt waarin de MKB’er actief is; over de
trends en opkomende risico’s in de markt;

-

samenwerking aangaat met juristen.

KERNPUNTEN

Als je bedrijf aan het groeien
is heb je ook wel andere
soorten adviezen nodig
Ik heb chemie met mijn
accountant

Een schilder kost
ook bijna 50 euro
per uur. Ik betaal
het graag.

Mijn accountant 8,
algemeen 6.
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BIG not always beautiful

Administratiekantoren
zijn gewoon
boekhouders

Meer meedenken,
boekhouden is hygiëne
factor

OVERALL CONCLUSIES
•
•
•

•
•
•

•
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De MKB’er bestaat niet en dientengevolge is er ook niet een uniforme visie op de rol en de
gepercipieerde toegevoegde waarde van de accountant.
Net als in vorige onderzoeken is gebleken, zoekt men nog steeds een nieuwe accountant door
het eigen netwerk te raadplegen.
Overall heeft men een erg positief beeld van de eigen accountant. Dit in tegenstelling tot de
accountantskantoren, zeker de Big Four (maar ook de Next Nine), waar men een gemengd
gevoel over heeft. Men erkent hun deskundigheid maar vindt hen onpersoonlijk,
bureaucratisch en vooral duur. Let op: de cijfermatige beoordeling van de reputatie van de
accountants gaat dramatisch snel naar beneden in de afgelopen 6 jaar.
Administratiekantoren worden door de door ons geïnterviewde MKB-ers (die allemaal werken
met een accountant) als niet geschikt gezien voor hun bedrijf.
Opvallend is dat men prijs als is geen enkel probleem ziet bij het inhuren van een accountant
... Als men maar toegevoegde waarde levert in met name de advisering.
Opstellen en goedkeuren van de jaarrekening wordt steeds meer gezien als een hygiënefactor. In de toekomst verwacht men dat het accent in de samenwerking met de accountant
steeds meer komt te liggen op advieswerk en steeds minder op de traditionele (boekhouding)
rol van de accountant. Dit is positief voor de accountant die zijn of haar professionaliteit kan
waarmaken in advieswerk.
Naarmate het ervarings- en opleidingsniveau van de MKB’er toeneemt wordt het eisenpakket
hoger. De accountant die als eenpitter werkt, wordt dan sneller ingeruild voor een groter
kantoor omdat men daar meer deskundigheid denkt aan te treffen.

CONCEPT AANBEVELINGEN
•

38

Om de steunende gedragingen ten aanzien van accountants werkzaam in het
MKB te stimuleren is het verstandig om de volgende zaken in werking te
zetten.
– Investeer in het vergroten van de bekendheid en appreciatie van de groep
MKB accountants aangezien een gemiddelde MKB alleen de eigen
accountant kent.
– Maak daarbij helder hoe deze “groep” zich onderscheidt door duidelijk te
maken hoe zij werken aan een persoonlijke relatie met een klant, waarom
hun prijs/kwaliteitsverhouding gunstig is, etc.
– Daarnaast lijkt het raadzaam vanuit NEMACC een programma te starten
om de adviesvaardigheden van de MKB-accountant in de toekomst te
vergroten. In de huidige situatie, maar vooral in de toekomst, zal het
opstellen van een jaarrekening verworden tot een hygiënefactor. Actueel
en tailormade advies gaat doorslaggevend zijn bij het kiezen plus
continueren van een werkrelatie met een accountant. Zorg dat MKBaccountants hier dus op voorbereid zijn en communiceer dat naar de
achterban.

Correspondentieadres
NEMACC, Kamer H13-05
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam
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