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Onderwerpen

• Kennisdelen in de accountantsorganisatie van 
‘best practices’

• Kennisdelen in de accountantsorganisatie van bij 
de accountantscontrole gemaakte fouten, bijna-
fouten en andere geconstateerde problemen



Delen van ‘best practices’



Oude stijl 
kennismanagement

• Ontwikkel een IT-systeem waarin de expertise van 
medewerkers is vastgelegd

• Maak een procedure om deze medewerkers zélf hun 
expertise in deze tool te updaten

• Vul dit aan met een database met vragen en antwoorden 
die tijdens de taakuitvoering van de accountant naar voren 
komen

• Ontsluit dit alles op een systematische manier voor 
diegenen die daar behoefte aan hebben



Het kennisdilemma

Kennisdomein A

Gemeenschappelijke kennisbasis

Kennisdomein CKennisdomein B

Coördinatie



Nieuwe stijl 
kennismanagement

• Probeer een zo helder mogelijk beeld te krijgen van de 
cultuur in de accountantsorganisatie

• Stel vast of cultuurverandering nodig is en zet de juiste 
management controls in

• Organisatiecultuurverandering is een control probleem

• Gebruik IT en de bijbehorende internal controls als 
ondersteuning van het cultuurveranderingsproces, niet als 
vertrekpunt



Instrumenten voor 
kennisdeling

1. Informatie- en communicatietechnologie (IT)

2. Interacties in organisaties

3. Beloningssystemen



1. Informatie- en 
communicatietechnologie

Een IT-systeem ter beschikking stellen waarin kennis van 
binnen en buiten de organisatie is vastgelegd leidt niet 
automatisch tot meer kennisdeling doordat:

• Veel kennis van accountantsorganisaties verborgen is in de 
hoofden van de medewerkers (‘tacit knowledge’)

• Het ontsluiten van de kennis in dergelijke systemen altijd 
subjectieve oordeelsvorming en dus voortdurende training van de 
gebruiker zal vragen

• Medewerkers vanwege tijdgebrek in combinatie met de vereiste 
voortgang van het dagelijkse werk niet bereid zullen zijn om 
moeite te doen hun kennis te delen

• Medewerkers angst hebben om negatief geëvalueerd te worden 
en vastlegging van hun kennis in een IT-systeem als 
bedreigender wordt ervaren dan het delen van hun kennis in een 
informele persoonlijke context (‘evaluation apprehension’)



2. Interacties in 
organisaties

• De organisatiecultuur is een van de belangrijkste bepalende 
factoren voor de interacties in de organisatie

• De gepercipieerde rechtvaardigheid van totstandkoming van 
procedures (‘procedural justice’) draagt bij aan een cultuur waarin 
medewerkers hun kennis vrijwillig delen

• Rolconflicten en rol-ambiguïteit leiden ertoe dat medewerkers 
stress ervaren en een lage arbeidssatisfactie ontwikkelen, en 
daardoor hun kennis niet delen

• Supervisie en feedback kunnen rolconflicten en rol-ambiguïteit 
verminderen en leiden ook tot een groter 
verantwoordelijkheidsgevoel onder de desbetreffende 
medewerkers waardoor zij meer bereid zijn hun kennis te delen

• De individuele karakteristieken van een persoon zijn van invloed 
op de mate waarin deze persoon past in de organisatie en de 
mate waarin kennisdeling plaatsvindt



Organisatiecultuur-
verandering als control 
probleem

Cultuur van de
organisatie

Gewenste effect van de
cultuur op de prestaties

van de organisatie

Effect van de cultuur
op de prestaties van

de organisatie

Meten van de
cultuur

Beïnvloeding van
de cultuur

=
Nee Ja



Performance en 
conformance

• Presteren (‘performance’) is het doel van organisaties en 
hun mensen

• Naleven van wetten, contracten, procedures en andere 
regels (‘conformance’) heeft daar zowel positieve als 
negatieve effecten op

• Positief: kwaliteit van de accountantscontrole verbetert

• Negatief: commerciële doelen worden onvoldoende 
gerealiseerd

• Deze effecten moeten dus geoptimaliseerd worden



Prestaties van 
accountantsorganisaties

• De prestaties van een accountantsorganisatie bestaan uit 
twee componenten:

‒ Kwalitatief hoogwaardige accountantscontroles uitvoeren 
gebaseerd op competentie en onafhankelijkheid van de 
accountant

‒ Commerciële doelstellingen realiseren

• Als één van de twee componenten onvoldoende aandacht 
krijgt, staat het voortbestaan van de desbetreffende 
accountantsorganisatie op het spel

• De vraag is welke van de twee leidend is en welke volgend



Doelstellingen van 
accountantsorganisaties

Kwaliteit van de 
accountants-
controle

Commerciële
doelstellingen

Performance + +

Conformance +/- -



Doorslaan in conformance

• In tijden van crisis zoeken organisaties houvast in regels

• Wet- en regelgevers doen waarvoor ze zijn aangesteld: 
wetten en regels maken

• Gevolg is een overdaad aan regels en navenante 
inspanningen om die na te leven, waaronder het strikter 
interpreteren van principle-based regels

• Op beschikbare tijd voor lange termijn prestatieverbetering 
wordt bezuinigd



Doorslaan in performance

• In het publiek belang moeten accountantsorganisaties – na 
te veel schandalen – zichzelf opnieuw uitvinden

• Twee belangrijke effecten:

‒ Kwaliteit van de accountantscontrole krijgt het primaat 
boven commerciële doelstellingen

‒ Conformance komt in de plaats van performance; gevolg 
is een overdaad aan interne maatregelen om de 
kwaliteit van de accountantscontrole te verbeteren; 
personeel verliest de lol in het werk en verlaat de sector



3. Beloningssystemen

• Beloningssystemen zijn extrinsieke motivatoren

• Dergelijke systemen kunnen een grote invloed hebben op 
de kwaliteit van de rapportages door medewerkers aan hun 
superieuren maar het blijkt dat dergelijke systemen in de 
praktijk nog maar hoogst zelden het delen van kennis 
belonen

• Intrinsieke motivatoren zijn onder andere het hebben van 
goede onderlinge verhoudingen met collega’s, ‘team spirit’, 
en sociale erkenning binnen de groep

• Intrinsieke motivatie heeft eveneens een positief effect op 
de bereidheid tot kennisdeling, maar als de extrinsieke 
motivatoren als buitenproportioneel worden gezien dan 
haalt dit de intrinsieke motivatie weg (‘crowding out’)



Delen van fouten, bijna-
fouten en andere 
problemen



Lerende 
accountantsorganisaties

• Alle accountantsorganisaties willen gezien worden als 
lerende organisaties

• Beleidsuitgangspunt is meestal dat ze een open cultuur 
hebben die fouten toestaat (‘error management climate’)

• Als accountantsorganisaties doorslaan in conformance, dan 
ontstaat een cultuur waarbij fouten onmiddelijk worden 
gesanctioneerd

• Als de cultuur geen fouten toelaat zullen fouten niet 
gerapporteerd worden en zal daar ook geen lering uit 
worden getrokken

• Accountantsorganisaties zijn dan geen lerende organisaties 
meer



De ‘high reliability 
organization’

1. De sociale en politieke omgeving laat géén fouten toe

2. Technologieën zijn risicovol en zijn de bron van fouten

3. Leren door te experimenteren is uitgesloten vanwege de 
dramatische gevolgen die fouten kunnen hebben

4. Kwaliteitsmanagementprocessen zijn complex

Maar fouten worden toch gemaakt!



Onethisch gedrag: lessen 
geleerd?

• Challenger 28 januari 1986

• Explodeert 73 seconden na lancering

• Technologische verklaring: ringen bij de brandstoftank 
raken los bij te lage temperaturen

• Verklaring vanuit besluitvormingsproces om de lancering 
toch door te laten gaan ondanks geconstateerde eerdere 
problemen met de ringen:

‒ De wijze waarop de beslissing om de lancering door te laten 
gaan werd geformuleerd

‒ Beperkte data-analyse

‒ Prestatieprikkels

‒ Smoking gun fenomeen

‒ Blinde vlekken



‘Swiss cheese model of 
human error causation’



Top accountants

Hebben hun accountantsorganisaties omgebouwd naar een 
high reliability organization, dus:

• Kunnen de complexiteit van hun omgeving perfect 
inschatten

• Hebben alle onderdelen van de accountantscontrole zélf op 
wisselende momenten in hun carrière uitgevoerd, ook de 
controles die tegenwoordig vaak uitbesteed worden aan 
lage lonen landen

• Stimuleren dat fouten, bijna-fouten en problemen, hoe 
triviaal ook worden besproken in het controleteam om daar 
lering uit te trekken, ze leggen daarbij een hoge mate van 
consistentie aan de dag tussen hun woorden en daden 
(‘behavioral integrity’)



Stellingen



Stelling 1

Als de kwaliteit van de accountantscontrole goed is, volgt het 
commerciële succes vanzelf



Stelling 2

Accountantsorganisaties moeten zich omwille van hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid ontwikkelen naar een 
high reliability organization



Stelling 3

Naarmate accountantsorganisaties principle-based regelgeving 
strikter interpreteren zullen de aanvankelijke positieve 
effecten van conformance op de kwaliteit van de 
accountantscontrole omslaan in negatieve



Stelling 4

De komende jaren zal het kennisdilemma van de accountant 
een steeds groter probleem worden


