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S a m e n v a t t i n g  

HET ONDERZOEK IN VOGELVLUCHT 

  Samenvatting 

“When a man assumes a public trust, he should consider himself as public 
property” (Thomas Jefferson). Een accountant is in dienst van het 
maatschappelijk verkeer. Hij of zij controleert (financiële) verantwoordingen 
en geeft hierbij een verklaring van getrouwheid af. Daarmee voegt een 
accountant zekerheid of geloofwaardigheid toe aan de verantwoordingen van 
bedrijven, zodat het maatschappelijk verkeer deze verantwoordingen weer kan 
benutten voor haar economische beslissingen. Het maatschappelijk verkeer 
vertrouwt erop, dat de accountant alles in het werk stelt om tot de vaststelling 
van getrouwheid te komen. Omgekeerd betekent dit ook, dat het 
maatschappelijk verkeer ook weer geen groter vertrouwen mag hebben dan in 
de omstandigheden terecht is. Zie daar de kern van Limperg’s 
vertrouwenstheorie. En zie daar ook de kern van deze dissertatie. Wederzijds 
vertrouwen is het fundament voor de functie van accountant. Niet alleen 
richting het maatschappelijk verkeer, maar ook van werknemer-accountant tot 
werkgever-accountant. Accountantsdiensten worden voornamelijk 
aangeboden in organisatieverband door (grotere) accountantskantoren. En 
het ontstaan van organisaties brengt altijd een bepaalde dynamiek met zich 
mee, in het bijzonder wanneer het professionele dienstverleners betreft. 
Wanrooy (2007) noemt dit het dilemma van beheersing aan de ene kant en 
autonomie aan de andere kant. In dit onderzoek zijn we op zoek gegaan naar 
de eventuele gevolgen van de arbeidsrelatie voor de kwaliteit van de 
accountantscontrole: de vakkundige oordeelsvorming. De centrale vraag 
hierbij was: “Op welke wijze dienen accountantsorganisaties de organisatie en human 
resource management bij henzelf in te richten om de kwaliteit van de vakkundige 
oordeelsvorming van registeraccountants te kunnen waarborgen?”. 

Drie invalshoeken 

De beantwoording van de centrale vraag heeft naar drie invalshoeken 
plaatsgevonden. We hebben eerst de vakkundige oordeelsvorming van 
registeraccountants bekeken, vervolgens is de focus gericht op het 
psychologisch contract als de brug tussen individu en organisatie, om tot 
besluit aandacht te besteden aan de organisatie zelf in termen van structuur en 
HR. 

Vakkundige oordeelsvorming 

Hoofdstuk 2 heeft daarbij in het teken van de (vakkundige) oordeelsvorming 
gestaan. We hebben geconstateerd, dat oordeelsvorming een beslisproces is, 
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wat in essentie uit vier stappen bestaat: probleemstelling, ontwikkelen van 
alternatieven, beoordelen van de gevolgen van deze alternatieven en het 
uiteindelijk maken van een keuze. De oordeelsvorming van een vakkundige 
maakt oordeelsvorming vakkundige oordeelsvorming. Het is die 
oordeelsvorming, die beroepsmatig tot stand komt door toepassing van de 
body of knowledge van het vakgebied. In beginsel zou dit elke oordeelsvorming 
bij de uitoefening van een vak tot vakkundige oordeelsvorming maken, en dat 
is misschien nog waar ook. Wij doelen met vakkundige oordeelsvorming 
echter op de oordeelsvorming van de vrije beroepen, de professies. Vandaar 
ook de Engeltalige term professional judgment. Vakkundige oordeelsvorming 
heeft iets ongrijpbaars, te meer omdat de body of knowledge niet volledig is 
uitgewerkt. Het is geen kookboek, waarin heel duidelijk en secuur 
omschreven is uit welke onderdelen een recept bestaat, en hoe een recept tot 
gerecht leidt. Er is eerder sprake van richtlijnen, handvatten en 
uitgangspunten, die vervolgens door de accountant in kwestie toepassing 
vinden in de uitvoering van de opdracht. Het is de ervaring van de accountant 
is de vakkundige oordeelsvorming waardevol maakt. Een goede accountant 
heeft “eelt op de ziel”, dingen meegemaakt, waardoor deze zich in de situatie 
kan inleven. 

Het psychologisch contract 

Hoofdstuk 3 vervolgens heeft aandacht besteedt aan de verbinding tussen 
professional en organisatie, te weten het psychologisch contract. In dit 
onderzoek is het psychologisch contract gedefinieerd als: “Psychological contracts 
are the individual belief systems held by workers and employers regarding their mutual 
obligations” (Rousseau, 2005, p. 81).”. De periode vóór indiensttreding speelt bij 
de vorming van het psychologisch contract een belangrijke rol, omdat juist in 
die periode de organisatie verwachtingen schept bij de potentiële werknemer. 
De organisatie schept als het ware een precedent voor het moment, dat de 
persoon in kwestie zich daadwerkelijk aan de organisatie verbindt. Daarnaast 
spelen organisatiecultuur, alternatieven en (eerdere) ervaringen een rol bij de 
vorming van een psychologisch contract. De vorming wordt ook vaak gezien 
als een proces, waarbij de “contractpartijen” elkaar informeren, met elkaar 
onderhandelen, de voorwaarden bewaken en naar aanleiding daarvan nieuwe 
afspraken maken of de relatie beëindigen. Een dergelijke procesbenadering 
zorgt er ook voor, dat verschillende soorten psychologische contracten te 
onderkennen zijn, waarvan de transactiegerichte en de relationeelgerichte 
vormen de meest exterme zijn, omdat zij het verschil tussen korte(re) en 
lange(re) termijn en de relatie tussen verwachtingen en uitkomsten (direct 
versus indirect) weergeven. De staat van het psychologisch contract heeft 
invloed op de prestaties die de medewerker levert, zowel positief als negatief. 
In positieve zin zijn dit onder meer perceived organizational support en 
organizational citizenship behavior, wat vrij vertaald neerkomt op positief gedrag 
richting de organisatie. 
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Organisatiestructuur en HR 

Hoofdstuk 4, ten slotte, beschrijft de organisatietypering van 
accountantsorganisaties en de manier waarop HR is (in)gericht. Verschillende 
theorieën omtrent organisatietypering zijn behandeld om concluderend vast te 
stellen, dat typering volgens de bureaucratietheorie de meest geijkte manier is 
voor accountantskantoren. Drie dimensies zijn hierbij van belang: 
formalisering, centralisatie en de gekozen vorm van toezicht (persoonlijk 
versus onpersoonlijk). Binnen de theorie zal een accountantsorganisatie dan 
waarschijnlijk als een vrije beroepsbureaucratie te typeren zijn, met een hoge 
mate van formalisering, een centraal aangestuurde besluitvorming en een 
persoonlijke mate van toezicht op de uitgevoerde werkzaamheden. 

Het tweede deel van hoofdstuk 4 behandelt human resource management. 
Hierbij is onderscheid gemaakt in human Resource Management en Human 
Resource management, daarmee doelend op het vanuit de organisatie zien van 
mensen als capaciteit of als kapitaal. De accountant als professional heeft 
vanuit de theorie van professionaliseren de meeste baat bij HRm. Binden en 
boeien zijn de centrale thema’s bij deze vorm van HRM, zoals ook nader 
omschreven in de Resource Based View of the Firm door Paauwe. Inrichting 
van HRM vindt veelvuldig plaats naar de lijnen van control (beheersing) of 
commitment (binding). Latere theorie voegt hier Productiviteit en 
Samenwerking aan toe. 

Resultaten 

Bevinding 1: Er is geen consensus onder registeraccountants. 

Wij hebben registeraccountants gevraagd een uitspraak te doen in drie 
oordeelsmomenten: bepalen van het materieel belang, het beoordelen van een 
geconstateerde fout en de strekking van de accountantsverklaring. Onze 
onderzoeksresultaten geven aan, dat alleen voor het bepalen van het materieel 
belang duidelijk consensus onder registeraccountants bestaat. De resultaten 
zijn onafhankelijk van het accountantskantoor waar de betreffende 
accountant werkzaam is. Onder invloed van ervaring en vuistregels neemt de 
consensus wel toe, maar de invloed is niet significant. 

Bevinding 2: Het psychologisch contract heeft invloed op de mate van consensus onder 
registeraccountants. 

Onze uitkomsten geven aan, dat de inhoud van het psychologisch contract 
voor accountants in lijn is met eerder onderzoek (Ten Brink, 2005; Freese, 
2007). We stellen tevens vast, dat de staat van het psychologisch contract 
bijdraagt aan de mate van consensus in een gegeven oordeelsmoment. Dit is 
groter voor complexere situaties, omdat op die momenten de accountant 
minder kan terugvallen op het gebruik van vuistregels of ervaring. Hoewel de 
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staat van het psychologisch contract over tijd kan veranderen, is de invloed 
gelijk voor ervaren en minder ervaren accountants. 

Bevinding 3: Aandacht voor compliance en werkdruk zijn noodzakelijk om de staat van 
het psychologisch contract effectief te kunnen sturen. 

De staat van het psychologisch contract verslechtert indien er sprake is van 
toename in waargenomen regeldruk en waargenomen werkdruk. Daarmee 
beïnvloeden regeldruk en werkdruk indirect de consensus onder 
registeraccountants. Accountancy als geesteshouding is niet voldoende om het 
gevoel van toegenomen regeldruk weg te nemen, al blijkt uit onze resultaten, 
dat affectieve beroepsbinding regeldruk en werkdruk wel kan overvleugelen. 
Eigen inbreng heeft grote invloed op de staat van het psychologisch contract, 
maar kan desondanks geen duidelijke invloed op regeldruk en werkdruk 
uitoefenen. Wat opvalt, is dat accountants regelgeving ogenschijnlijk los 
beschouwen van de vaktechnische uitvoering van hun werkzaamheden, 
waardoor de perceptie ontstaat, dat er regeldruk is. 

Bevinding 4: Een accountantsorganisatie is op zijn best een workflow bureaucracy, maar 
waarschijnlijker een full bureaucracy. 

Onze resultaten geven geen bewijs voor het bestaan van een vrije 
beroepsbureaucratie. Eerder is er sprake van een workflow bureaucracy. Dit 
betekent, dat accountantsorganisaties georganiseerd zijn rond de principes van 
decentrale besluitvorming, in combinatie met een hoge mate van structuur in 
het primaire proces en een hoge mate van onpersoonlijk toezicht. Met name 
het aspect van onpersoonlijk toezicht staat haaks op de aard van het vrije 
beroep. De resultaten tonen ook, dat organisatietype geen significante invloed 
heeft op de staat van het psychologisch contract. Ook is er geen aanleiding te 
concluderen, dat de typering van de organisatie invloed heeft op de affectieve 
organisatiebinding van de professional. 

Bevinding 5: HRM heeft geen effect op de staat van het psychologisch contract. 

Er is geen directe relatie gevonden tussen de staat van het psychologisch 
contract en de (in)richting van human resource management. Human 
resource management (HRM) is voor de respondenten kennelijk een gegeven, 
wat niet direct invloed heeft op hoe professionals hun relatie met de 
accountantsorganisatie ervaren. Er is meer te verwachten van de relatie die de 
registeraccountant heeft met zijn of haar performance manager, aangezien de 
resultaten aantonen, dat de invloed van deze relatie van significante betekenis 
voor de staat van het psychologisch contract is. 
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Implicaties en aanbevelingen 

Hoofdstuk 6 en 7 behandelen de resultaten van het onderzoek. Deze laten 
zien, dat accountantsorganisaties zich rekenschap dienen te geven van de 
invloed van het psychologisch contract op de uitvoering van 
accountantswerkzaamheden. Vooral in die situaties waarin de 
oordeelsvorming complexer is, speelt de staat van het psychologisch contract 
een rol. In het licht van de huidige marktomstandigheden in de wereld, kan de 
invloed van het psychologisch contract mogelijk toenemen, aangezien de 
gevolgen van de financiële crisis meer vakkundige oordeelsvorming vergen. 

De centrale aanbeveling van dit proefschrift is meer aandacht geven aan de 
‘zachtere’ omstandigheden van de accountantscontrole: de mens achter de 
professional en de relatie van die mens tot de accountantsorganisatie. HRM is 
geen losstaande afdeling, maar een integraal onderdeel van de kwaliteit die 
professionals leveren richting klanten en maatschappij. 
Accountantsorganisaties dienen daarom de individuele relatie tussen 
organisatie en professional meer centraal te stellen, in plaats van het 
aanbieden van een generiek ‘HR-palet’. One size does not fit all. Het 
psychologisch contract biedt mogelijkheden om nieuwe vormen van 
arbeidsrelaties te ontdekken, zoals i-deals (Rousseau, 2005), waarin werkgever 
en werknemer naar de optimale win-win zoeken voor de organisatie, de 
individuele professional én overige professionals. 

Affectieve beroepsbinding en organisatiebinding kunnen hierbij behulpzame 
concepten zijn. Zo kan de accountantsorganisatie haar communicatie richting 
professionals zo vorm geven, dat optimale aansluiting bij de affectieve binding 
gezocht wordt. Het aanspreken van de beroepseer en het benadrukken van 
gezamenlijkheid in het bedienen van klanten én het voldoen aan wet- en 
regelgeving. Gelijktijdig dienen accountantsorganisaties te waken om de 
regelgeving zodanig toe te passen, dat naast de wettelijke vereisten ook een 
veelheid aan aanvullende – eigen – regels aan de professionals wordt 
opgelegd. Indien de extra vereisten bijdragen aan de kwaliteit van het eigen 
merk, dan ja, maar indien de extra vereisten voortvloeien uit overmatige 
voorzichtheid, dan nee. De eigen inbreng van de professional wordt daar 
namelijk door beperkt, wat een negatieve invloed heeft op de staat van het 
psychologisch contract. 

In het binden en boeien van de professional ligt ook de oplossing besloten 
om tot maatschappelijk verantwoord vertrouwen te komen: transparant zijn 
over wederzijdse verwachtingen en de mate waarin deze verwachtingen door 
de maatschappij gerechtvaardigd zijn. Daar staat dan tegenover, dat 
accountants de wel gerechtvaardigde verwachtingen volkomen waar moeten 
maken. De professional speelt hierbij een sleutelrol als eerste aanspreekpunt 
tussen organisatie en maatschappij. 




