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VOORWOORD 

De afgelopen jaren zijn voorbij gevolgen – time flies when you’re having fun 
– zullen we maar zeggen. Het was een achtbaan van emoties met flinke dalen 
en fantastische pieken met als hoogtepunten toch wel trouwen, een 
“interessante” huwelijksreis en de geboorte van onze zoon. En nu wederom 
een geboorte, namelijk dat van mijn proefschrift. Er moet ergens een 
videofilmpje van mij beschikbaar zijn van rond mijn 17de waar ik mijn oma en 
andere familie een voorspelling doe over mijn toekomstige visitekaartje. Ik 
had net besloten, dat accountancy het vervolg op de middelbare school zou 
worden en ik deelde iedereen vrolijk mee, dat mijn kaartje later ‘prof.dr. G.H. 
Klüth RA’ zou lezen. En eigenlijk heb ik, dat beeld daarna nooit meer écht 
opgegeven. Goalsetting van Edward Locke (maar bij mij vooral via Tony 
Robbins; sorry Paul) avant la lettre. In de verste verten had ik het alleen niet 
voor mogelijk gehouden, dat ik zoveel jaar later daadwerkelijk een proefschrift 
zou (gaan) schrijven. 

 “It takes a whole lotta help to make it on your own” (Steve Forbert).  

Proefschrijven lijkt – en is het vaak zeker! – een eenzame bezigheid, maar 
zonder de hulp van velen, was dit proefschrift er niet gekomen. Met het altijd 
loerende gevaar belangrijke mensen te vergeten, ga ik toch enkele personen in 
het bijzonder bedanken. Ik doe dit in volstrekt willekeurige volgorde, tenzij ik 
anders heb bedacht. 

Ik dank natuurlijk mijn promotoren: Doede Keuning en Paul Jansen. Onze 
wetenschappelijke relatie dateert al weer van oktober 2001 waarin ik mijn 
eerste gedachten voor mijn NIVRA-scriptie op papier zette. Het was deze 
scriptie en jullie begeleiding daarin, die uiteindelijk leidde tot de aanleiding van 
dit proefschrift. 

Doede (ik durf het inmiddels te schrijven; nu nog uitspreken!), ik vind het een 
eer om met de nestor van het vakgebied Management & Organisatie te 
hebben samengewerkt aan dit project. Ik was altijd al een fan van het 
vakgebied, maar na kritische beschouwingen over Mintzberg en andere 
goeroeverering, theorie en implicaties daarvan, ben ik het nog meer gaan 
waarderen. Ik denk dat de accountancy hier nog haar voordeel mee kan doen. 
U mag het nu rustiger aan gaan doen, maar ik ben benieuwd of dat lukt. Het 
zijn roerige tijden buiten en er is ongetwijfeld plaats voor iemand met drive, 
rust en overzicht om inzicht te brengen. 

Paul, je bent een wetenschapper pur sang en duidelijk gemotiveerd om te 
willen weten wat mensen drijft. Ik sluit me daar graag bij aan. Jouw 
methodologisch denken heeft voor het fundament van dit proefschrift 
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gezorgd en ik heb kennis gemaakt met wiskunde van een duidelijk andere 
orde! Dank voor de uitdagende gesprekken over registeraccountants met een 
niet-registeraccountant. Ik vond onze (vooral lange) autorit tijdens de storm 
van 18 januari 2007 erg inspirerend. Ik heb deze inspirerende rit vereeuwigd 
in de titel van dit proefschrift. 

Mevrouw Jansen dank ik voor het survivalpakketje dat ik later die avond 
mocht meenemen, nadat ik Paul veilig bij de voordeur had afgezet. En ik 
bedank natuurlijk ook mevrouw Keuning voor de warme thee tijdens de 
gesprekken met Doede en de lekkere koekjes en boterhammen tijdens de 
keren, dat onze gesprekken uit de tijd bleken te lopen. 

Ik dank de leden van mijn promotiecommissie voor hun tijd en geduld om 
deze dissertatie te lezen en te beoordelen. 

Jaap Paauwe bracht met zijn proefschrift en latere boeken HRM samen met 
organisatietheorie, wat mij weer de uitgangspunten voor mijn onderzoek 
opleverde. Tom Groot heeft eerder het proefschrift van Luc Quadackers 
begeleid en is de huidige directeur van het Limperg Instituut. Hij levert een 
blik van buitenaf naar de accountantsgemeenschap, die verfrissend kan 
werken voor die gemeenschap. Ik kan een dergelijke instelling alleen maar 
waarderen. De wereld is groter dan alleen accountancy. 

Eddy Vaassen is in mijn ogen pionier geweest op het gebied van Nederlands 
onderzoek naar de mens achter de accountant. Het heeft mij mede 
geïnspireerd om de ogenschijnlijk niet bij elkaar passende disciplines van 
bedrijfspsychologie en accountancy bij elkaar te brengen. Roger Dassen 
schreef kort daarna in 1995 zijn proefschrift over kwaliteit vanuit het 
cliëntperspectief en onderzocht zo de eerste zachtere kanten van 
accountantscontrole, zoals duur van de relatie. Wetenschappelijk onderzoek 
naar de zachtere kant van accountancy begint van de grond te komen. Ik sluit 
me daar van harte bij aan. 

Peter Dekker (VU) dank ik voor zijn wiskundige inzichten en geduldige uitleg 
bij de wiskunde van hogere klasse. Zijn input bij de consensusberekeningen, 
de multi-level analyse en berekeningen van Durbin-Watson-criteria waren 
voor mij momenten van weer verder kunnen met mijn proefschrift na eerst 
eindeloos gestaar naar wiskundige formules en interpretaties daarvan. 

Ik dank de partners en Raad van Bestuur van KPMG, in het bijzonder 
voormalig bestuurslid Gert van Essen, voor hun besluit mij te vragen dit 
promotieonderzoek uit te voeren en hiervoor de mogelijkheden te scheppen. 
Dat besluit kwam op een kantelpunt in mijn ontwikkeling en heeft mij op 
bestemmingen gebracht, die ik daarvoor nooit voor mogelijk had gehouden of 
overwogen. Herman Dijkhuizen, huidige voorzitter van onze Raad van 
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Bestuur en portefeuillehouder HR, dank ik voor het voorzetten van het 
onderzoek als onderdeel van ons Managing for Excellence programma. 

Ik heb tijdens mijn ontwikkeling tot vakvolwassen accountant veel geleerd 
van Deepak Luthra, mijn voorlaatste performance manager en coach. 
Cliëntbenadering, rapportage en cliëntgerichte toepassing van vaktechniek 
stonden hierbij vaak centraal, maar met behoud van eigen persoonlijkheid. 
Dank ook voor jouw bijdrage aan de Engeltalige samenvatting. Mijn huidige 
performance manager, Frank “als ik toch even pushback mag geven” van Kasteren, 
dank ik voor zijn altijd kritische noten, observaties over persoonlijke 
effectiviteit en uiterst scherpe analyses van hoe we onze boodschap zo 
effectief mogelijk over de bühne kunnen krijgen. Mijn leercurve is mede 
dankzij jou de afgelopen twee jaar meer dan lineair geweest. 

Ik heb veel gehad aan mijn vaktechnische gesprekken met (voormalig) 
partners vaktechniek van KPMG: Jos Holla, Egbert Eeftink, Rob Wilmink, 
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ontwikkelen van de gebruikte casusbeschrijvingen. 
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natuurlijk verder alle registeraccountants, die tijd en energie geïnvesteerd 
hebben in het beantwoorden van de vragenlijsten en het maken van de cases. 
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het fungeren als proefkonijnen voor casusbeschrijvingen en vragenlijsten. Eén 
persoon wil ik in het bijzonder noemen: Annemieke “regel ik” Schouten-
Koerselman, die (voor mij) het overzicht bewaart in mijn uitdagende agenda 
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Guido Klüth, Utrecht, 2010. 

 

“The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool” 

– Touchstone, the jester – 

Uit: William Shakespeare, As You Like It, Act V, Scene I 
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H o o f d s t u k  1  

INTRODUCTIE 

1 Inleiding 

Dit onderzoek vindt zijn oorsprong in een interesse naar het functioneren van 
mensen in organisatieverband. Deze studie richt zich in het bijzonder op 
registeraccountants (hierna: registeraccountants, RA of accountants) en 
accountantsorganisaties: accountantskantoren die onder het toezicht van de 
Autoriteit Financiële Markten vallen. De term professional bestempelen we in 
dit boek overigens veelvuldig als vrije beroepsbeoefenaar. 

Het functioneren van accountants is op meerdere manieren te analyseren. 
Vanuit maatschappelijk oogpunt is het functioneren van accountants gericht 
op kwaliteit en betrouwbaarheid. Het maatschappelijk verkeer vertrouwt erop 
dat accountants objectief en onafhankelijk tot hun oordeel komen, zodat er 
geloofwaardigheid aan verantwoorde financiële verslaggeving wordt gegeven. 
Functioneren van accountants is ook vanuit een organisatorische manier te 
analyseren. Daarbij staat de vraag centraal hoe de accountant zelf functioneert 
binnen de organisatie waar deze werkzaam is. Dit onderzoek richt zich op de 
scheidslijn van beide vormen van analyse, namelijk hoe functioneert een 
individuele accountant binnen een organisatie en welke gevolgen heeft dit 
voor het functioneren als openbaar accountant. 

Deze studie richt zich op de volgende centrale vraag: 

“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?”. 

De beantwoording van deze centrale vraag vindt plaats aan de hand van de 
volgende probleemstelling: 

 “In hoeverre is vakkundige oordeelsvorming van registeraccountants binnen Nederlandse 
accountantsorganisaties positief dan wel negatief beïnvloedbaar door de staat van het 
psychologisch contract van de registeraccountant met de accountantsorganisatie en wat kan 
een accountantsorganisatie vervolgens doen in termen van human resource management of 
organisatiestructuur om deze staat van het psychologisch contract te beheersen.” 

Deze probleemstelling is terug te brengen tot drie hoofdthema’s, die nadere 
uitwerking in het vervolg van dit proefschrift krijgen: 1) vakkundige 
oordeelsvorming binnen accountantscontroles, 2) psychologische contracten, 
en 3) organisatiestructuur en human resource management. 
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1.1 Waarom stilte voor de storm? 

Bij zijn aantreden als NIVRA-voorzitter schreef Ruud Dekker op 
accountant.nl, dat accountants een maatschappelijke functie bekleden, die het 
beroep alleen kan handhaven als “we onze kwaliteit hoog houden en open 
staan voor vernieuwing. We hebben hier als beroepsorganisatie een actieve 
rol, door ten eerste de collectieve expertise van onze leden te bundelen, hen te 
voorzien van kwalitatief goede interpretaties van de regels, het 
maatschappelijke debat aan te gaan en innovatie te stimuleren, en door ten 
tweede het doen van kwaliteitstoetsingen en het indien nodig aanspannen van 
tuchtzaken”. Innovatie is de afgelopen jaren vaker een sleutelwoord geweest 
in discussies over het accountantsberoep. Wat ons hierin opvalt, is het 
(vaktechnische) karakter van de discussie. De discussie richt zich bijvoorbeeld 
op de consequenties van de invoering van XBRL voor de 
accountantscontrole, de inzet van ICT in de accountantscontrole, of de 
zichtbaarheid en toegevoegde waarde van het beroep. Wij zien drie redenen 
waarom accountantsorganisaties nú aandacht moeten geven aan het menselijk 
kapitaal van de organisatie. 

Ten eerste gaat de discussie naar onze mening te weinig over wat de gevolgen 
van (externe) ontwikkelingen voor ons als professional betekenen. 
Elektronische dossiervorming, invoering van XBRL en gebruik van Internet 
als gemeengoed, meer regelgeving op het gebied van externe verslaggeving, de 
intrede van extern toezicht, kortom: een toenemende standaardisatie van het 
werk verandert het karakter van de beroepsuitoefening. Wat deze 
veranderingen met de professional doen, blijft ogenschijnlijk buiten de 
discussie. Het kunnen bieden van voldoende uitdaging voor de professional 
bij deze veranderingen wordt de komende jaren wellicht dé onderscheidende 
factor voor een accountantskantoor.  

Ten tweede wijst het Koninklijk NIVRA op een groter wordend, maar 
sluimerend gevaar: de continuïteit van de beroepsgroep als zodanig. Het 
Koninklijk NIVRA heeft in haar Trends in Accountancy meermalen bericht 
van het dreigende tekort aan registeraccountants. Dit blijkt nog niet direct uit 
de cijfers. Het aantal openbare registeraccountants is al jaren stabiel met 
ongeveer 4.300 registeraccountants, hoewel het percentage openbare 
accountants langzaam maar zeker afneemt (Koninklijk NIVRA, 2007). De 
instroom van studenten in de opleiding accountancy is stijgend (Koninklijk 
NIVRA, 2005, 2007). De combinatie van beide is wellicht de aanleiding tot 
zorg. Een grotere instroom zou namelijk in principe tot een toename van het 
aantal openbare accountants moeten leiden. Dit betekent, dat of studenten de 
eindstreep niet halen – wat zeer aannemelijk is – of het aantal instromers 
compenseert het aantal uitstromers – ook aannemelijk. Balans werk-privé en 
toenemende regelgeving zijn volgens onderzoek van het Koninklijk NIVRA 
de voornaamste redenen om een carrière buiten de accountancy te verkiezen 
(2007). Een tekort aan gekwalificeerde accountants zou wellicht gevolgen 
kunnen hebben voor de kwaliteit van het oordeel. De hoeveelheid werk met 
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steeds minder mensen doen, betekent nu eenmaal dat keuzes gemaakt moeten 
worden, aangezien de individuele werkdruk dan toeneemt. Daarnaast zijn er 
bredere maatschappelijke veranderingen, zoals nieuwe vormen van werken, 
sociale media, en de opkomst van generatie Y. 

Ten derde, geeft van toepassing zijnde regelgeving aanknopingspunten voor 
meer aandacht voor de accountant als individu. Een accountantsorganisatie 
dient volgens het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) artikel 12 lid b 
te beschikken over “de benodigde vakbekwame medewerkers, tijd en 
middelen om de wettelijke controle naar behoren te verrichten”. De 
Verordening Accountantsorganisaties (VAO) stelt vervolgens breder, dat de 
accountantsorganisatie “de vereiste capaciteiten” van de medewerkers die 
wettelijke controles uitvoeren dient te waarborgen. De literatuur wijst op 
verbanden tussen human resource management en organisatieprestatie 
(Paauwe, 2004; Boselie, 2002; Wood en Wall, 2002; Van Otterlo, 1999).  

De drie genoemde ontwikkelingen zijn geen toekomstmuziek, maar nu al 
voelbaar of realiteit binnen twee jaar. Dit proefschrift komt voort uit de vraag 
of accountantskantoren zich bewust zijn van de invloed van zachtere factoren 
op de kern van hun dienstverlening: vakkundige oordeelsvorming. Waar 
mensen samenwerken, ontstaan relaties en waar relaties ontstaan, ontstaan 
wederzijdse verwachtingen en verplichtingen. Een relatie aan gaan, betekent 
investeren in die relatie, zodat vertrouwen kan ontstaan. Vertrouwen krijg je 
niet, vertrouwen geef je; door wat je doet in een relatie. Relaties bestaan in 
principe alleen in de hoofden van de hoofdrolspelers en dat geeft een 
voedingsbodem voor verschillen in perceptie van wat de relatie is of betekent. 
Die perceptie ontstaat, omdat men dénkt, dat de verwachtingen en 
verplichtingen bij alle spelers op dezelfde manier duidelijk zijn. Daar waar 
verwachtingen en verplichtingen niet uitgesproken worden, ontstaat een 
psychologisch contract. Dit proefschrift onderzoekt in hoeverre de staat van 
dit contract invloed heeft op de vakkundige oordeelsvorming van 
registeraccountants. 

1.2 Aansluiting op eerder onderzoek 

De bestudering van vakkundige oordeelsvorming vindt veelvuldig (Solomon 
& Trotman, 2003) plaats met behulp van het onderzoeksmodel van Libby & 
Luft (1993). Figuur 1.1 geeft een grafische weergave van dit model. In 
Nederland is het model onderzocht door Verkruijsse (2005) en Van Kuijck 
(1999). In een aangepaste versie van het bovenstaande model hebben Bonner 
& Walker in 1994 de factor Experience uitgebreid met Instructions (Van Kuijck, 
1999). 
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Figuur 1.1. Beïnvloedende factoren op 
oordeelsvorming (Bron: Libby & Luft, 1993, 
p. 433). 

Dit prestatiemodel is gebaseerd op de conceptuele vergelijking dat Performance 
een functie is van Ability, Knowledge, Motivation en Environment (Libby en Luft, 
1993, p. 426). Dit model refereert aan het algemene AMO-model (Ability, 
Motivation, Opportunity), zoals behandeld door bijvoorbeeld Boxell en Purcell 
(2003). AMO stelt dat prestatie een functie is van vaardigheid (ability), 
motivatie (motivation) en mogelijkheid (opportunity). Er zijn meerdere 
kanttekeningen bij het model van Libby & Luft te plaatsen. 

Zo stellen Libby & Luft in hetzelfde artikel dat Performance een functie is van 
Ability, Knowledge, Environment en Motivation (p. 426). De elementen Omgeving 
en Motivatie worden vervolgens echter niet in het model betrokken. 
Bovendien is uit onderzoek gebleken dat ervaring geen doorslaggevende 
factor is in de kwaliteit van oordeelsvorming. Van Kuijck (1999) heeft een 
experiment naar de oordeelsvorming van accountants en is tot de conclusie 
gekomen dat ervaring wel van invloed is op de efficiency van de 
oordeelsvorming, maar niet op de effectiviteit. Bij raadpleging van de 
performance modellen van Jansen (2005) en Paauwe (2004) blijkt tevens dat HR-
activiteiten, zoals training, coaching, maar ook aannamebeleid, van invloed 
zijn op de performance (van de organisatie). 

Voorts gaat het model voorbij aan de invloed van persoonlijkheid op de 
vakkundige oordeelsvorming. Gebaseerd op de definitie van Robertson (1997, 
naar Lewin, 1951) is gedrag een functie van persoonlijkheid en omgeving. 
Dientengevolge staat oordeelsvorming, als een gedragsuiting van een 
accountant, onder invloed van de persoonlijkheid en de omgeving. De 
modellen van Jansen en Paauwe besteden dan ook aandacht aan de invloed 
van persoonskenmerken op de prestaties van organisaties. Uitbreiding vanuit 
de sociaal-psychologische wetenschap lijkt daarom wenselijk. Dergelijke 
aanknopingspunten zijn aanwezig in de zogenaamde AMO1-theorie (Boxell 
en Purcell, 2003). 

                                                 
1 Ability, Motivation, Opportunity. 

Experience Knowledge Performance

Ability
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1.2.1 AMO binnen de accountancy 

Voor ons onderzoek zullen wij daarom een onderzoeksmodel hanteren, dat 
tegemoet komt aan de geuite bezwaren tegen het model van Libby en Luft 
(1993). Het vertrekpunt is gelijk: de vakkundige oordeelsvorming van de 
registeraccountant. Echter, Libby en Luft stellen dat Performance een functie is 
van Ability, Knowledge, Environment en Motivation (en daarmee dus AMO centraal 
stellen). De elementen Omgeving en Motivatie worden vervolgens echter niet 
in het model betrokken. Voorts gaat het model voorbij aan de invloed van 
persoonlijkheid op de vakkundige oordeelsvorming. Gebaseerd op de 
definitie van Robertson (1997, naar Lewin, 1951) is gedrag een functie van 
persoonlijkheid en omgeving. Dientengevolge staat oordeelsvorming, als een 
gedragsuiting van een accountant, onder invloed van de persoonlijkheid en de 
omgeving. Aan de hand van de oorspronkelijke AMO-theorie zullen we nu 
ons onderzoeksmodel opbouwen. Deze theorie zullen we ook gebruiken bij 
het behandelen van de veldinstrumenten. 

Vaardigheden en kennis (A) 

In hoofdstuk 2 zullen we stellen, dat oordeelsvorming pas vakkundig is, 
wanneer de accountant beschikt over de juiste vaardigheden om tot een 
gefundeerd oordeel te komen. Libby en Luft hebben daarom kennis 
(knowledge) separaat van vaardigheid opgenomen, omdat zij onderscheid willen 
maken in algemene vaardigheden en – voor accountants – specifieke kennis 
ten aanzien van het uitvoeren van accountantstaken. Vrije 
beroepsbeoefenaren zijn voor hun vaardigheden niet afhankelijk van de 
accountantskantoren; eerder andersom. Zie ter verduidelijking figuur 1.2. 
Accountants beschikken over een bepaalde vaardigheid, die zij naar eigen 
inzicht kunnen inzetten voor de accountantsorganisatie. Er is sprake van een 
specialistische kennis, die niet kantoorspecifiek, maar beroepsspecifiek is. Dit 
plaatst de accountants in het kwadrant rechtsboven, dat van de externe markt. 
Dit komt overeen met het idee van Lepak en Snell (1999) dat er sprake is van 
een marktconforme verwerving van kennis en kunde (p. 37). We staan hierbij 
in hoofdstuk 3 nog uitgebreid verder bij stil. 

Om de prestatie van de oordeelsvorming te kunnen beheersen, zijn de 
werving- en selectieactiviteiten van een accountantskantoor cruciaal (Boxell en 
Purcell, 2003). Werving en selectie hebben betrekking op het aantrekken van 
mensen die geschikt (vaardigheid) zijn voor de functie en die wat willen 
(motivatie) in de functie (p. 139). In hoofdstuk 3 behandelen we daarom de 
activiteiten die accountantskantoren op het gebied van werving en selectie 
ontplooien, en daarmee mogelijk verwachtingen bij de potentiële werknemers 
scheppen. Werving en selectie zijn daarmee van invloed op de staat van het 
psychologisch contract. Vanuit de theorie van Lepak en Snell zou de 
inrichting van HR binnen accountantsorganisaties gericht moeten zijn op het 
verkrijgen van vaardigheden uit de markt. 
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Figuur 1.2. Soorten arbeidsmarkten gerelateerd 
aan de vaardigheden van de medewerker 
(bron: Boxell en Purcell, 2003, p. 121). 

Wanneer medewerkers eenmaal aangetrokken zijn, is het voor 
accountantsorganisaties van belang om de vaardigheden van deze 
medewerkers op peil te houden. Hierin is een rol weggelegd voor training en 
ontwikkeling van accountants. In hoofdstuk 2 besteden we daarom aandacht 
aan de totstandkoming van de vaardigheden, die via de theoretische opleiding 
en de praktische opleiding aangeleerd worden. In lijn met Boxell en Purcell 
(2003) gaat het hier om de declaratieve kennis en de procedurele kennis 
(p. 137, maar ook Van Kuijck, 1999, p. 21 en Verkruijsse, 2005, p. 52). 
Praktijkkennis is daarnaast van essentieel belang voor het vakkundige oordeel 
van de accountant. Het gaat namelijk niet om het theoretisch ‘beste’ oordeel 
over de verantwoording, maar om het oordeel gegeven de context van de 
onderneming, de wensen van de gebruikers, de beschikbare informatie, et 
cetera. Training-on-the-job (TOJ) speelt dan ook een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van medewerkers. Ook hiervoor geldt dat TOJ wellicht als 
verwachting geldt, maar in de praktijk – door omstandigheden – niet wordt 
nagekomen. Dit heeft mogelijk invloed op de staat van het psychologisch 
contract. 

Voorts kunnen persoonlijkheidskenmerken als onderdeel van vaardigheden 
gezien worden. Deze kenmerken hebben betrekking op de persoonlijke 
attributen die een individu bezit en inzet in de uitvoering van taken. Een veel 
geciteerd model in dit kader is het zogenaamde OCEAN model, een 
acroniem naar de beginletters Openheid, Consciëntieus, Extravert, Aardig en 
Nuchter (Jansen, 2002; Robertson et al., 2002). Over de benamingen bestaat 
overigens minder consensus. Consciëntieus wordt bijvoorbeeld ook wel 
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gezien als Will to achieve of Dependability (Kanfer, 1992, p. 10). De Big Five2 
of het OCEAN-model geven “slechts een begrippenkader, een dimensioneel 
raamwerk, […] het impliceert dus niet dat iedereen dezelfde persoonlijkheid 
heeft” (Jansen, 2002, p. 61). Onderzoek heeft ook aangetoond dat, wil er 
sprake zijn van een voorspellende waarde van de Big Five, er gekeken moet 
worden naar specifieke facetten van de metadimensies (Robertson et al., 
2002). Voor een overzicht van de metadimensies, subfacetten en 
omschrijvingen wordt verwezen naar Jansen (2002) p. 60. Persoonlijkheid is 
ook in verband gebracht met het psychologisch contract (Raja et al., 2004) en 
is onderzocht binnen de context van accountantscontrole (Vaassen, 1994; 
Vaassen et al., 1993; Klüth, 2003). Overigens zullen wij binnen dit onderzoek 
geen nadere aandacht besteden aan persoonlijkheid van de individuele 
accountant. 

Motivatie (M) 

Motivatie is een variabele (Boxell en Purcell, 2003). Motivatie komt voort uit 
iets. Bij bestudering van het begrip motivatie blijken drie kenmerken steeds 
terug te keren (Jansen, 2002). In eerste instantie is er een aanleiding nodig om 
motivatie op te wekken. Deze aanleiding wordt gevonden in de vorm van een 
behoefte, wens of een stimulus (p. 78). De oorzaak van de behoefte, wens of 
stimulus kan in de persoon zelf (intrinsiek) of buiten de persoon (extrinsiek) 
gezocht worden. Vervolgens is er een proces nodig ter bepaling van de mate 
van inspanning om de behoefte, wens of stimulus te bevredigen dat 
uiteindelijk uitmondt in een keuze om bepaalde gedragingen te vertonen of 
acties te ondernemen. Motivatie heeft dus betrekking op een keuzeproces 
over gedrag (Jansen, 2002). In een eerder onderzoek (Klüth, 2003) hebben wij 
motivatie omschreven als “het keuzeproces op basis waarvan energie richting en 
intensiteit krijgt om gedrag te initiëren ter bevrediging van bepaalde behoeften” (p. 11). 

Twee aspecten die binnen de motivatie aan de orde zijn, zijn de agent-
principaal theorie en de theorie van het psychologisch contract (Boxell en 
Purcell, 2003). De agent-principaal-theorie ten aanzien van werk heeft 
betrekking op een afweging die de werknemer maakt ten aanzien van de 
voordelen van het werk (salaris, arbeidsvoorwaarden) tegen de nadelen (tijd, 
stress, reiskosten) opwegen. Een andere gemaakte afweging is of het huidige 
werk opweegt tegen alternatieven voor het huidige werk (Boxell en Purcell, 
2003, p. 146). Omgekeerd maakt de werkgever deze afwegingen ook ten 
aanzien van de inzet van de medewerker. De agent-principaal-theorie gaat 
vooral uit van zichtbare, monetaire vergoedingen voor de arbeidsrelatie die 
werkgever en werknemer aangaan. Ook hier leggen de auteurs een relatie met 
het belang van goede werving en selectie van medewerkers. De agent-

                                                 
2 Hier blijkt maar weer eens, dat de wereld uit meer bestaat dan accountancy. Niet te verwarren met de 

Big Four! De Big Five is een veelgebezigde duiding voor het OCEAN-model (Big Five staat voor de 
vijf letter OCEAN en voor de vijf hoofdgroepen van persoonskenmerken). 
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principaal-theorie komt in hoofdstuk 2 als verklarende theorie voor het 
ontstaan van accountantsdiensten nog aan bod. 

De theorie van het psychologisch contract wordt uitvoerig belicht in 
hoofdstuk 3. Waar de agent-principaal theorie de arbeidsrelatie vanuit het 
economische aspect belicht, beziet de theorie van het psychologisch contract 
deze vanuit een psychologisch standpunt. Er is veel discussie is over de 
definitie van het psychologisch contract. In hoofdstuk 3 staan we hier 
uitvoerig bij stil, maar voor nu is het voldoende aan te geven, dat er grofweg 
twee scholen of stromingen te onderscheiden zijn. De ene stroming betreft de 
onderzoekers die Rousseau ondersteunen of gebruiken. De andere stroming 
hanteert oudere definities, zoals dat van Levinson en Argyris. Boxell en 
Purcell (2003) geven via hun uitspraak “if one cares about the plain meaning 
of words, the Rousseau’s definition cannot be supported” (p. 153) aan, dat 
veel van de discussie over de precieze betekenis van woorden gaat. Semantiek 
dus. Voor ons onderzoek hebben wij aansluiting gezocht bij het belangrijke 
werk van Rousseau, terwijl we ook oog wilden hebben voor de kritiek. De 
laatste definitie van Rousseau (2005) komt naar onze mening tegemoet aan de 
geuite kritiek. Vandaar dat wij deze definitie dan ook benutten. Een eigen 
definitie van het begrip “psychologisch contract” hebben we niet nagestreefd, 
omdat daarmee discussie over de semantiek wordt aangegaan, en dat is niet 
het doel van ons onderzoek is. 

Mogelijkheid (O) 

Mogelijkheid heeft betrekking op de context waarbinnen medewerkers tot een 
prestatie kunnen komen. Jansen (2005) verdeelt context onder in interne 
omgeving (organisatie) en externe omgeving (maatschappij / gezin). 

Met betrekking tot de organisatorische kenmerken spreken Jansen en De 
Waal (2002) van de “aard van het primaire proces, technologie, het werkteam, 
arbeidsintensiteit, cultuur en het verleden en de ‘erfenis’ van de organisatie” 
(p. 32). Binnen de context van de accountancy zijn deze kenmerken zeer 
relevant als beïnvloedende factoren op de werkzaamheden die een accountant 
verricht. Zo is er in het primaire proces sprake van (strikte) wet- en 
regelgeving, terwijl het gebruik van technologie voornamelijk nog in de 
kinderschoenen staat. De accountancy is, ondanks de intrede van de 
computer, toch nog voornamelijk een mensafhankelijk beroep. De 
werkzaamheden vinden daarbij voornamelijk in teamverband plaats (Rich et 
al., 1997). Accountancy is voorts een beroep waar duidelijk sprake is van 
pieken en dalen in de belasting van de medewerker. Overwerken in 
“balanstijd” is binnen de accountancy de “normaalste” zaak van de wereld. 
De binding die vrije beroepsbeoefenaren met hun vak ervaren, maakt deze 
intensiteit alleen maar sterker. Cultuur en verleden kleuren de manier waarop 
een bepaald accountantkantoor het werk benadert. Jansen (2002) spreekt van 
klimaat: de manier waarop medewerkers naar de structurele 
organisatiekenmerken kijken (p. 303). Belangrijke onderdelen zijn dan de 
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manier waarop het accountantskantoor is gestructureerd en de invloed die de 
controlemethodologie van het kantoor op de werkzaamheden van de 
individuele accountants heeft. Dit komt overeen met Libby en Luft (1993) die 
in de omgeving (environment) ondersteuning zien voor oordeelsvorming in de 
vorm van richtlijnen, geautomatiseerde hulp, vuistregels et cetera. Hoofdstuk 
4 behandelt daarom de organisatorische context van de accountantscontrole: 
het accountantskantoor. Naast de organisatiestructuur in algemene zin 
bespreken we specifiek het onderwerp human resource management, aangezien 
HRM een verbindend instrument tussen werkgever en werknemer kan zijn. 
Willen we uitspraken over de invloed van het psychologisch contract doen, 
dan vinden wij het daarom noodzakelijk ook de HRM-zijde nader te 
onderzoeken. 

1.3 Wetenschappelijke relevantie 

Vanuit de centrale doelstelling beoogt het onderzoek het volgende: 

 Een bijdrage leveren aan de theorievorming met betrekking tot 
vakkundige oordeelsvorming van registeraccountants. Meer specifiek 
beoogt het onderzoek een bijdrage aan de literatuur te leveren door de 
Nederlandse context van vakkundige oordeelsvorming te onderzoeken. 

 Het ontwikkelen van een operationeel model dat empirisch onderzoek 
naar de relatie tussen vakkundige oordeelsvorming en het psychologisch 
contract in een organisatorische context van human resource 
management mogelijk maakt; 

 Een lans te breken voor de introductie van sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek binnen het wetenschapsgebied van de Nederlandse 
accountancy. 

1.4 Onderzoeksstrategie 

Voor de beantwoording van onze probleemstelling is inzicht noodzakelijk in 
vakkundige oordeelsvorming en de resultaten van voorgaand onderzoek. 
Daarnaast is inzicht noodzakelijk in het begrip personeelsbeleid of personele 
activiteiten (Jansen en De Waal, 2002). Voorts is inzicht nodig in de opbouw 
en samenstelling van accountantsorganisaties, zodat hieruit afgeleid kan 
worden welke gevolgen de structuur van accountantsorganisaties heeft op de 
inhoud en samenstelling van het personeelsbeleid. Tot slot is er behoefte aan 
een verbindende factor tussen accountant, oordeelsvorming en 
personeelsbeleid. Deze verbindende factor is gevonden in het 
wetenschappelijke begrippenarsenaal rond het psychologisch contract. 
Psychologische contracten zijn subjectief, impliciet en dynamisch en 
ontwikkelen zich via interacties tussen personen, zoals tussen werknemer en 
werkgever. Waar het juridische arbeidscontract invulling geeft aan de formele 
vereisten van de arbeidsrelatie (zoals salaris, vakantiedagen, werktijden, 
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gronden voor ontslag, et cetera), richt het psychologisch contract zich op de 
sociale relatie tussen werknemer en werkgever en dan vooral op de 
onuitgesproken wederzijdse verwachtingen van elkaar. Het niet uitspreken 
van deze verwachtingen en de grote mate van subjectieve beleving ervan 
geven een voedingsbodem voor het ontstaan van eventuele contractbreuk. 
Onderzoek heeft aangetoond dat contractbreuk tot een variëteit in gedrag kan 
leiden (in: Van den Brande et al., 2002b). 

1.4.1 Methodologie 

Dit onderzoek richt zich op de relatie tussen werkgevers 
(accountantsorganisaties) en werknemers (registeraccountants). Er zijn 
verschillende manieren en niveau’s van onderzoek mogelijk naar deze relatie. 
Paauwe et al. (1998; in: Boselie, 2002) maken ten aanzien van niveau’s 
onderscheid in individueel niveau, groepsniveau, functioneel niveau, nationaal 
niveau en internationaal niveau, terwijl zij als mogelijke dimensies het 
juridische contract (institutionele en juridische dimensie), het transactie 
contract (organisatorische dimensie) en het psychologisch contract 
(menselijke dimensie) onderscheiden. Dit onderzoek is gericht op het 
individuele niveau vanuit een menselijke dimensie. 

Het onderzoek naar de relatie tussen vakkundige oordeelsvorming en het 
psychologisch contract vindt plaats middels literatuurstudie, 
enquêteonderzoek en vignettenonderzoek (casusbeschrijvingen). De 
empirische data zal afkomstig van Nederlandse accountantsorganisaties, 
waarbij een onderscheid gemaakt wordt naar omvang van de organisatie. Ons 
onderzoek is gericht op het begrijpen van het “wat” en “hoeveel” (Yin, 2003). 
Voor de analyse van de onderzoeksresultaten worden SPSS en HLM benut. 

1.5 Opbouw van deze dissertatie 

Via het initiële model van Libby en Luft en de aanvullingen vanuit de AMO-
theorie is het nu mogelijk tot een voorlopig onderzoeksmodel te komen. 
Kijkend naar het model van Libby en Luft zijn de variabelen Ervaring, 
Vaardigheid en Kennis te zien als onderdelen van de metavariabele Persoon 
of Persoonlijkheid. Oordeelsvorming is daarvan vervolgens een resultante. De 
elementen van Libby en Luft geven invulling aan de A van de AMO-theorie. 
Deze gedachte breiden we vervolgens uit door ook aandacht te besteden aan 
de M van AMO, in ons onderzoek onder meer vormgegeven via het 
psychologisch contract en beroepsbinding. De inbreng van de O van AMO 
vindt plaats door in het onderzoek ook aandacht te besteden aan de 
organisatorische context waarin de accountant zich beweegt. 

De vier voornaamste bouwstenen van het onderzoeksmodel, weergegeven in 
figuur 1.3, zijn vakkundige oordeelsvorming, organisatiestructuur, human 
resource management en het psychologisch contract. 
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Figuur 1.3. Het globale onderzoeksmodel in 
deze studie. 

De structuur van deze dissertatie is als volgt. 

1.5.1 Deel 1: Literatuuronderzoek en voorstudies 

Hoofdstuk 2 behandelt het literatuuronderzoek naar (vakkundige) 
oordeelsvorming. De doelstelling van het hoofdstuk is om tot een definitie 
van vakkundige oordeelsvorming te komen welke in het vervolg van de studie 
gehanteerd zal worden. Hoofdstuk 3 gaat vervolgens in op het concept 
psychologisch contract, als tweede bouwsteen van dit onderzoek. Het 
hoofdstuk gaat in op de verschillende verschijningsvarianten van een 
psychologisch contract en beoogt een typering van het contract voor 
registeraccountants te geven. In hoofdstuk 4 gaan we in op de 
accountantsorganisatie en de plaats van human resource management binnen dit 
type organisatie. 

1.5.2 Deel 2: Onderzoeksontwerp en onderzoeksresultaten 

Hoofdstuk 5 beschrijft de onderzoeksaanpak ten aanzien van de te 
onderzoeken hypothesen en geeft tevens inzicht in hoe de 
onderzoeksinstrumenten tot stand zijn gekomen. Voorts komen bepaling en 
afbakening van de populatie aan de orde. 

Hoofdstuk 6 geeft de lezer inzicht in de resultaten die uit het veldonderzoek 
naar aanleiding van het onderzoeksinstrument uit hoofdstuk 5 zijn uitgevoerd. 
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1.5.3 Deel 3: Discussie en samenvatting 

Hoofdstuk 7 besluit deze dissertatie. Het hoofdstuk geeft een samenvatting 
van de belangrijkste bevindingen, de theoretische bijdrage, de praktische 
bijdrage en de beperkingen van het onderzoek, evenals suggesties voor 
toekomstig onderzoek. 
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H o o f d s t u k  2  

HET INDIVIDU AAN HET WERK 

2 De registeraccountant als professional 

Na de inleiding in hoofdstuk 1 starten we nu de behandeling van de relevante 
literatuur met de eerste hoofdpijler van dit onderzoek, zijnde vakkundige 
oordeelsvorming. Ter bepaling van het begrip vakkundige oordeelsvorming 
en de plaats die deze inneemt binnen de huidige – moderne – 
accountantscontrole, zullen wij beginnen met een behandeling van het 
accountantsberoep. We staan in dit kader nader stil bij de ontwikkeling van 
het beroep middels een overzicht van de geschiedenis van de accountancy in 
Nederland aan de hand van het professionaliseringproces (§2.1). Tevens 
besteden we aandacht aan de opzet van de moderne accountantscontrole 
(§2.2). Deze opzet verschaft ons vervolgens de ingang naar oordeelsvorming, 
het onderwerp van §2.3. Aan de hand van het begrip expertise belichten we 
de verschillende factoren die invloed hebben op vakkundige oordeelsvorming, 
om vervolgens een beknopte behandeling van relevant wetenschappelijk 
onderzoek (§2.4) weer te geven. Dit hoofdstuk besluit met enkele 
overdenkingen naar aanleiding van de gepresenteerde literatuur, uitmondend 
in hypothesen voor het onderzoek (§2.5). 

2.1 Het accountantsberoep 

Een accountant is “iemand die zijn beroep heeft gemaakt van het inrichten, 
leiden, nazien, controleren en verbeteren van boekhoudingen en 
administraties van instellingen en bedrijven” (Van Dale, 1999, p. 54). Van 
Dale geeft aan dat het woord ontleend is aan de Engelse taal. De 
Angelsaksische landen verstaan onder het begrip accountant echter “a person 
whose job is to keep financial accounts” (Collins, 1998, p. 13). Hier heeft de 
Nederlandse taal een goed equivalent voor in de vorm van het begrip 
boekhouder. De Nederlandse accountant staat in Engelstalige landen beter 
bekend als auditor, al zijn ook de Engelstaligen niet helemaal consequent 
aangezien de definitie van auditor “an accountant who officially examines the 
accounts of organizations” (Collins, 1998, p. 98). 

2.1.1 Definitie 

De definities wekken de indruk dat een accountant zich uitsluitend 
bezighoudt met de boekhouding en administratie van een organisatie, bedrijf 
of instelling. Alleen wanneer het begrip administratie wordt uitgelegd als 
zijnde de administratieve organisatie kan er sprake zijn van een definitie die 
(inhoud van) de werkzaamheden van het beroep accountant recht doet. 
Bovendien blijkt uit de definities en omschrijvingen van de diverse 
woordenboeken de specifieke positie van de accountant niet. Daarbij doelen 
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we in het bijzonder op diens onpartijdigheid en onafhankelijkheid bij het 
uitvoeren van de controles. Dit onderzoek definieert een accountant als: 

“een onafhankelijke en onpartijdige deskundige op het gebied het inrichten, leiden, nazien en 
verbeteren van boekhoudingen en een specialist op het gebied van de controle van 
verantwoordingen en de inrichting en toetsing van de administratieve organisatie en interne 
controle” (naar Van Dartel, college AO, 1999). 

2.1.2 Beroep of ‘professie’? 

Het accountantsberoep wordt in het algemeen gezien als een ‘professie’. Een 
duidelijke definitie van ‘professie’ lijkt in de literatuur niet aanwezig (De 
Sonnaville, 2005), wat het onderscheid tussen ‘professie’ en beroep moeilijker 
maakt. Iets wat verder versterkt wordt door het feit dat in de Nederlandse taal 
er geen specifiek onderscheid is tussen beide begrippen en als synoniem van 
elkaar worden gezien (Van Dale, 1999). In tegenstelling tot De Sonnaville zien 
wij in de Angelsaksische literatuur echter goede aanknopingspunten over 
professions, waarbij de beoefenaren van dergelijke professions als professionals 
worden aangemerkt. In de literatuur over professionalisering zijn 
verschillende stromingen te onderscheiden. Verscheidene onderzoekers 
hebben suggesties gedaan voor criteria die professions van beroepen doen 
onderscheiden. De volgende vier criteria komen daarbij steeds terug 
(Sorensen en Sorensen, 1974, p. 99): 1) er is sprake van een ‘body of knowledge’, 
een kennisintensieve dienstverlening, 2) er zijn professionele normen 
opgesteld, 3) de beroepsgroep heeft zich verenigd in een instituut en 4) er is 
sprake van acceptatie in de maatschappij. Taylor (1995) stelt bovendien dat de 
beroepsgroep moet beschikken over “a monopoly over an esoteric body of 
knowledge and associated skills” (p. 499), terwijl Broman (1995) aangeeft dat 
“competency tests leading to licensing” eveneens een belangrijk kenmerk van 
professions vormt. Deze kenmerken worden in de Nederlandse context over het 
algemeen toegedicht aan de zogenaamde vrije beroepen (Frielink et al., 1999). 
Indachtig de Nederlandse context van dit onderzoek, gebruiken wij de term 
vrij beroep voor de Engelstalige term profession. Bindenga (2000) stelt 
overigens vraagtekens bij deze Nederlandse aanduiding “vrij beroep”, omdat 
er dan wel aangegeven moet worden wat onder vrij of vrijheid wordt verstaan. 
Vrij betekent in zijn visie dat de accountant werkzaamheden verricht in 
“economische-juridische zelfstandigheid” (p. 542) en dat er sprake is van 
“vrijheid van handelen, naar eigen inzicht handelen, niet gehinderd door 
anderen” (p. 542). De voorwaarde die Bindenga aan deze vrijheid stelt is wel 
dat de accountant de prestatie laat gelden boven het commerciële belang, dus 
de beloning voor de prestatie moet losstaan van de prestatie, zodat er 
onafhankelijkheid kan bestaan. 

Wilensky (1964) suggereert echter dat deze criteria niet onderscheidend 
genoeg zijn voor een vrij beroep ten opzichte van een beroep. De oorzaak 
daarvoor is volgens Wilensky (1964) gelegen in het feit dat wil een beroep zich 
tot vrij beroep ontwikkelen er niet alleen een technische basis moet zijn, maar 
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dat het beroep ook in staat is “[to; GK] assert an exclusive jurisdiction, link 
both skill and jurisdiction to standards of training, and convince the public 
that its services are uniquely trustworthy” (p. 138). Hall (1968) voegt hieraan 
toe dat naast deze min of meer objectieve kenmerken ook sprake is van een 
geesteshouding ten aanzien van het vrije beroep. Hij onderscheidt de 
volgende ‘attitudinal attributes’ voor een vrij beroep (p. 93): 

 Het gebruik maken van de beroepsorganisatie als voornaamste ijkpunt – 
de vrije beroepsbeoefenaar ziet de beroepsorganisatie als bron om 
formeel en informeel kennis en ideeën op te doen voor het uitvoeren van 
de werkzaamheden. 

 Geloof in een maatschappelijke bijdrage – de vrije beroepsbeoefenaar 
moet het idee hebben daadwerkelijk een maatschappelijke functie te 
vervullen en overtuigt zijn van de toegevoegde waarde die het werk met 
zich meebrengt. 

 Zelfregulering – de vrije beroepsbeoefenaren zijn zelf het best in staat te 
bepalen hoe de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden en toezicht 
op de kwaliteit dient dan ook vanuit de beroepsgroep plaats te vinden. 

 Roeping – de vrije beroepsbeoefenaar moet toewijding aan het vakgebied 
tonen en “the feeling that he would probably want to do the work even if 
fewer extrinsic rewards were available” (Gross, in: Hall, p. 93). 

 Autonomie – de vrije beroepsbeoefenaar moet het gevoel hebben, dat 
deze eigen beslissingen kan en mag nemen, onafhankelijk van niet-leden 
van de beroepsgroep of de organisatie waar de professional werkzaam is. 

In de literatuur is veel kritiek te vinden over de criteria voor vrije beroepen, 
ook wel de kenmerkbenadering. De voornaamste kritieken richten zich op het 
feit dat de kenmerken niet via empirie tot stand zijn gekomen en blijken niet 
te verwijzen naar “éénduidige kenmerken waar een beroep aan moet voldoen 
om zich zo [vrij beroep; GK] te mogen noemen” (De Sonnaville, 2005, p. 87). 
Voorts negeert de kenmerkbenadering de dynamiek die “dikwijls zo 
kenmerkend is voor een specifieke beroepsgroep” (p. 87). De 
procesbenadering gaat daarom meer uit van de vraag “what professions 
actually do in everyday life to negotiate and maintain their special position” 
(Larson, in: De Sonnaville, 2005, p. 87). Wilensky (1964) heeft op basis van 
vergelijking van verschillende – al erkende – vrije beroepen getracht in kaart 
te brengen welke ontwikkeling de beroepen hebben doorgemaakt om als vrij 
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beroep te worden bestempeld. Hij onderscheidt de volgende processtappen3 
(p. 142)4: 

“Start doing full time the thing that needs doing” (p. 142). Over het 
algemeen hebben bepaalde vormen van activiteiten altijd al bestaan, maar het 
is de bundeling van activiteiten tot een volledige dagtaak die een eerste 
vorming van een beroep tot gevolg heeft. Gedurende deze fase, zo stelt 
Wilensky, komen de beroepsbeoefenaren noodzakelijkerwijs uit andere 
(beroeps)geledingen. 

“Establishment of a training school” (p. 144). Nadat de beoefenaren een 
volwaardige dagtaak hebben gecreëerd doet zich de vraag van opleiding voor. 
De beoefenaren wensen dat nieuwe toetreders over specifieke kennis 
beschikken om hun taak naar behoren uit te oefenen. Wilensky is van mening 
dat deze training via universiteiten dient plaats te vinden. Hij maakt daarbij 
onderscheid naar opleidingen die van meet af aan door universiteiten worden 
verzorgd en opleidingen die later aansluiting bij een universiteit zoeken. 

“Combine to form a professional association” (p. 144). De beoefenaren 
die aandringen op een uniforme opleiding zullen zich in een zo vroeg 
mogelijk stadium trachten hun krachten te bundelen in een vereniging en 
wellicht kiezen voor een specifieke benaming van hun vakgebied. 

“Persistent political agitation in order to win the support of law for the 
protection of the job” (p. 145). Beoefenaren zullen een actieve lobby 
nastreven om de belangen van de beroepsgroep veilig te stellen. Afhankelijk 
van de aard van het beoogde vrije beroep kiest men voor wettelijke 
bescherming in de vorm van een titel of voor het wettelijk beschermen van de 
taak, zodat het uitvoeren ervan door iemand buiten de beroepsgroep tot 
overtreding van de wet kan worden bestempeld. 

“The service ideal will be embodied in a formal code of ethics” (p. 145). 
Wilsenky omschrijft dat de formering van een code niet direct bij het opzetten 
van de beroepsgroep plaatsvindt. Veel eerder is er sprake van zorg door de 
eerste beoefenaren, dat de nieuwe toetreders zich andere normen en waarden 
zullen aanmeten bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Deze 
ontwikkeling heeft zich vooral voorgedaan bij de meer gevestigde vrije 
beroepen terwijl nieuwere (marginale) vrije beroepen “often adopt new titles, 
announce elaborate codes of ethics, or set up paper organisations on a 
national level long before an institutional and technical base has been formed’ 
(p. 146). 

                                                 
3 Wilensky wordt door anderen bestempeld als een aanhanger van de kenmerkbenadering (De 

Sonnaville, 2005), maar spreekt in zijn eigen artikel van het proces van professionaliseren. 

4 Zie appendix B voor een behandeling van deze processtappen in de context van het 
accountantsberoep. 
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Aan de hand van Wilensky’s professionaliseringsproces en de bij aanvang van 
deze paragraaf geschetste kenmerken van een vrij beroep, is accountancy 
inderdaad aan te merken als een vrij beroep. Er is sprake van een 
systematische kennis op het gebied van accountantscontrole en aanverwante 
onderwerpen, terwijl de vrije beroepsbeoefenaren zich (uiteindelijk) hebben 
verenigd in het NIVRA. De accountants dienen zich voor wat betreft de 
accountantscontrole te houden aan de Nadere Voorschriften Controle- en 
Overige standaarden (NV COS) en tevens ook de bepalingen in de VGC. De 
functie is inmiddels ook volledig geaccepteerd in de maatschappij, terwijl de 
maatschappij tevens de mogelijkheid heeft registeraccountants tot de orde te 
roepen via het geldende tuchtrecht. 

Het vrije beroep van accountant heeft in Nederland een aantal fasen 
doorgemaakt, te weten (Bindenga, 1973, p. 138): 

 Fase 1 – Standaardisering van activiteiten (1880-1907: de zelfstandige 
accountantsfunctie ontstaat) 

 Fase 2 – Fundering van het accountantsberoep (1907-1940: de leer van 
het gewekte vertrouwen en de ontwikkeling van de controleleer) 

 Fase 3 – Consolidatie en kentering (1940-1970: erkenning als controleur, 
uitbreiding naar de adviesfunctie en richtlijnen voor accountantscontrole). 

Na het verschijnen van het proefschrift van Bindenga heeft de ontwikkeling 
van de accountancy niet stilgestaan. Op grond van eigen waarnemingen in het 
vakgebied van de accountancy kunnen we zelf een drietal fasen toevoegen aan 
de constateringen van Bindenga, te weten: 

 Fase 4 – Mondialisering (1970-1999): opkomst van de grote 
accountantskantoren als gevolg van megafusies, ontwikkeling van de 
risicoanalytische controleaanpak en mondiale controlemethodieken per 
accountantskantoor, ontwikkeling van kantoren tot ‘one-stop-shop’ kantoren 
met uitgebreide adviesfuncties. 

 Fase 5 – Ontbinding en hergroepering (1999-2002): Als gevolg van de 
financiële schandalen heeft de maatschappelijke discussie zich gericht op 
de onafhankelijkheid van accountants, met als voornaamste gevolg dat 
adviesonderdelen zijn afgestoten. 

 Fase 6 – Hernieuwd vertrouwen (2002-heden): de financiële schandalen 
zorgen voor heroriëntatie op de kernfunctie, deels weer opbouwen van 
adviesdiensten die aan de jaarrekeningcontrole verwant zijn, strengere 
regelgeving ontstaat om het vertrouwen in de accountant te herstellen. 
Voor het eerst vallen accountants onder een externe toezichthouder. 
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2.2 Accountantscontrole 

De titel van deze paragraaf is een samengesteld begrip, te weten accountants 
en controle. In de voorgaande paragraaf is al stilgestaan bij het eerste element, 
die van accountant. In deze paragraaf belichten we het tweede element: de 
controle. 

2.2.1 Definitie 

In essentie is controleren te omschrijven als “het toetsen van de werkelijkheid 
aan de gestelde normen” (Keuning en Eppink, 2004, p. 686)5. Controle door 
de accountant, accountantscontrole, heeft betrekking op het “vaststellen van 
de getrouwheid van verstrekte gegevens” (Frielink et al., 1999, p. 3). De brede 
definitie die de auteurs hier kiezen maakt dat het onderwerp van 
accountantscontrole breder is dan uitsluitend de jaarrekening, hoewel de 
jaarrekening wel het meest voorkomende object van controle is. Frielink et al. 
(1999) verstaan onder getrouwheid vervolgens “voor het doel in voldoende 
mate in overeenstemming met de feiten of ideeën die de gegevens beogen 
weer te geven, en zodanig gegroepeerd, omschreven en toegelicht dat 
degenen voor wie zij bestemd zijn, ze op de juiste manier kunnen 
interpreteren” (p. 3). Solomon en Shields (1995) bestempelen 
accountantscontrole als “a process of appraising the validity of an assertion 
vis-a-vis specified criteria and reporting the findings to interested parties” 
(p. 138). 

Dit onderzoek definieert accountantscontrole6 als: 

“het op basis van vakkundige oordeelsvorming formuleren van een conclusie die bedoeld is 
om het vertrouwen van beoogde gebruikers, niet zijnde de verantwoordelijke partij, te 
versterken dat het object van onderzoek in voldoende mate in overeenstemming is met de 
feiten of ideeën die het beoogt weer te geven, en zodanig is opgesteld, dat degenen voor het 
bestemd is, het object op een juiste manier kunnen interpreteren” (naar het Stramien voor 
Assurance-opdrachten, Koninklijk NIVRA, 2009, en Frielink et al., 1999, p. 3). 

2.2.2 Getrouw beeld 

Accountantscontrole heeft derhalve betrekking op het toetsen van 
verantwoordingen ten behoeve van een breder publiek dan degene die de 
verantwoording aflegt.  

Het getrouwe beeld van een verantwoording bestaat volgens NV COS 500 uit 
drie typen beweringen (NV COS 500, §17): 

                                                 
5 Dit betreft de Nederlandse betekenis van controle en derhalve niet de Nederlandse vertaling van het 

Engelse begrip control, dat beheersing inhoudt (Keuning en Eppink, 2004). 

6 Zie appendix B voor vormen van accountantscontrole en achtergronden daarbij. 
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 Beweringen over groepen transacties en gebeurtenissen gedurende de 
periode die wordt gecontroleerd: bestaan, volledigheid, juistheid, 
tijdigheid, en rubricering 

 Beweringen over jaarrekeningposten per balansdatum: bestaan, rechten en 
verplichtingen, volledigheid, en waardering en toerekening 

 Beweringen over presentatie en toelichting: bestaan, rechten en 
verplichtingen, volledigheid, rubricering en begrijpelijkheid, en juistheid 
en waardering. 

In gevolge het feit dat de leiding van de huishouding feitelijk verantwoordelijk 
is voor de getrouwe weergave van de verantwoording, is zij eigenlijk ook 
degene die impliciet de zojuist beschreven elementen dient vorm te geven. De 
accountant is verantwoordelijk voor een onafhankelijk oordeel over de 
gepresenteerde verantwoording. Daarbij maakt hij of zij gebruik van de 
beweringen die het management impliciet doet door het opstellen van een 
verantwoording. De toetsing van deze beweringen vindt overigens wel plaats 
met een bepaalde drempelwaarde, het materieel belang, dat te omschrijven is 
als “Informatie is materieel indien het weglaten of het onjuist weergeven 
daarvan de economische beslissingen die gebruikers op basis van de 
jaarrekening nemen, zou kunnen beïnvloeden. Het materieel belang van de 
post of fout is afhankelijk van de omvang daarvan, beoordeeld onder de 
bijzondere omstandigheden waaronder het weglaten of onjuist weergeven 
plaatsvindt. Het begrip materieel belang verschaft dus meer een drempel of 
kritische grens, dan dat het een primair kwalitatief kenmerk is dat informatie 
moet bezitten om nuttig te zijn” (Raad voor de Jaarverslaggeving, in: NV 
COS 320, §3). 

2.2.3 Accountantscontrole als proces 

Zoals we uit de definitie van Solomon en Shields (1995) aflezen is 
accountantscontrole te zien als een proces. Van Dale (1999) omschrijft een 
proces als “geheel van opeenvolgende, met elkaar samenhangende 
handelingen en werkingen op geestelijk, psychisch en maatschappelijk gebied” 
(p. 2666). Het proces accountantscontrole is door meerdere auteurs geduid 
(zie bijvoorbeeld Bamber, 1993; Frielink et al., 1999; Hayes et al., 1999; 
Knechel, 1998, Wallage, in: Emanuels, 1994; Solomon en Shields, 1995), maar 
bij nadere beschouwing blijken de verschillende uitwerkingen alleen op 
punten anders te zijn, dan dat een daadwerkelijk andere vorm van 
accountantscontrole wordt voorgesteld. Op hoofdlijnen is 
accountantscontrole opgebouwd uit de volgende deelprocessen: 1) 
cliëntacceptatie (en –continuering), 2) planning, 3) uitvoering en 4) evaluatie 
en rapportage (Hayes et al., 1999, p. 109; Knechel, 1998). In iedere fase neemt 
de accountant beslissingen over de inrichting van de accountantscontrole, 
hetzij op basis van eerste inschattingen, hetzij op basis van bevindingen naar 
aanleiding van uitgevoerde controles. De NV COS ondersteunen de 
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accountant bij de uitvoering van de verschillende fasen via vragenlijsten, 
aandachtspunten en voorschriften. In tabel 2.1 is per subproces van de 
accountantscontrole een aantal beslissingen opgesomd ter verduidelijking van 
het soort beslissingen dat de accountant in iedere fase neemt. 

Tabel 2.1. Fasen in het 
accountantscontroleproces gerelateerd aan te 
nemen beslissingen (gebaseerd op Hayes et al., 
1999, p. 109; Frielink et al, 1999, p. 343-347). 

Subproces Doelstelling Activiteiten/beslissingen 

Cliëntacceptatie Vaststellen dat men de naam 
wenst te verbinden aan een 
nieuwe cliënt of een bestaande 
cliënt en dat er voldoende kennis 
en menskracht is om de opdracht 
uit te voeren 

 Evalueren van de achtergrond van de 
cliënt (integriteit en betrouwbaarheid, 
et cetera) 

 Communicatie met voorgaande 
accountant (indien aanwezig) 

 Opstellen offerte / 
opdrachtbevestiging 

 Selecteren van geschikte assistenten 

Planning Bepalen van de omvang en 
diepgang van de 
accountantscontrole ten einde een 
deugdelijke grondslag te bereiken 

 Verkrijgen van cliëntinformatie en 
industriespecifieke informatie; 

 Initiële cijferbeoordeling 

 Tolerantiebepaling 

 Analyse van de interne beheersing 

 Bepalen van inherente en interne 
controlerisico’s 

 Keuze van hoofdlijnen van de 
controleaanpak 

 Werkprogramma’s opstellen 
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Subproces Doelstelling Activiteiten/beslissingen 

Uitvoering Uitvoeren van alle 
werkzaamheden zoals 
omschreven in de 
werkprogramma’s ter 
ondersteuning van het oordeel en 
de deugdelijke grondslag 

 Testen van interne 
beheersingsmaatregelen 

 Uitvoeren van gegevensgerichte 
werkzaamheden 

 Uitvoeren van cijferbeoordelingen 

 Wijzigingen doorvoeren in 
werkprogramma’s naar aanleiding van 
bevindingen (indien nodig) 

 Uitvoeren van aanvullende 
werkzaamheden 

 Verkrijgen van bevestigingen bij de 
jaarrekening van de leiding 

 Bevindingen adequaat documenteren 
in het dossier 

Evaluatie en 
rapportage 

Afronden van de 
accountantscontrole en het uiten 
van een oordeel 

 Evaluatie van controlebevindingen en 
uitgevoerde werkzaamheden 

 Controle op gebeurtenissen na 
balansdatum 

 Eventueel noodzakelijke aanvullende 
werkzaamheden uitvoeren 

 Afsluitende cijferbeoordeling 

 Vaststellen van de getrouwheid van 
de jaarrekening 

 Soort accountantsverklaring bepalen 

 Accountantsverklaring afgeven 

 
De werkzaamheden van de accountant zijn in principe herhalend van aard. 
De accountant zal derhalve terugkeren naar een voorgaande fase indien 
bevindingen uit het onderzoek daar aanleiding toe geven. Dit is vooral het 
geval bij de inschatting van de risico’s binnen een opdracht, welke inschatting 
bij voortduring gedurende de controle plaatsvinden. De inschatting van de 
risico’s (de mate waarin men kan steunen op de interne beheersing) heeft 
gevolgen voor de omvang en diepgang van de uit te voeren werkzaamheden 
(Blokdijk et al., 2003). 

2.2.4 Belang van oordeelsvorming 

Tabel 2.1 maakt duidelijk dat in iedere fase van de accountantscontrole sprake 
is van het nemen van beslissingen en vervolgens het uitvoeren van 
werkzaamheden naar aanleiding van deze beslissingen. Voorts maken de 
activiteiten van tabel 2.1 duidelijk dat de accountant veel gebruik maakt van 
oordeelsvorming. Deze oordeelsvorming vormt de basis voor de mening die 
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de accountant over ‘iets’ (de verantwoording) heeft. Asthon (1974) geeft aan 
dat het werk van registeraccountants in essentie slechts uit twee activiteiten 
bestaat. Accountants verzamelen bewijsmateriaal en evalueren dit 
bewijsmateriaal (p. 143). De evaluatie van het bewijsmateriaal leidt tot een 
oordeel, al dan niet in de vorm van een schriftelijke verklaring. Knechel 
(1998) gaat zelfs nog een stap verder door te stellen dat accountancy vooral 
een proces van oordeelsvorming is (p. 411). Ook beroepsorganisaties zien 
oordeelsvorming als een van de voornaamste unieke vaardigheden van een 
registeraccountant (Ashton, 1974). 

De kwaliteit van de accountantscontrole, of in de geest van Limperg het 
waarmaken van het vertrouwen, hangt dientengevolge in grote mate samen 
met de kwaliteit van de oordeelsvorming. De vakkundige oordeelsvorming 
van de accountant is dan ook bedoeld om richting de gebruikers duidelijk te 
maken dat er sprake is van een getrouw beeld in de verantwoording. De 
specifieke ‘body of knowledge’ van de accountant ten aanzien van controleren, 
maakt dat zijn of haar oordeel een toegevoegde waarde heeft voor deze 
gebruiker. Wellicht dat er derhalve sprake is van een tweeledige ‘body of 
knowledge’, zijnde de bedrijfseconomische kennis en de kennis van het kunnen 
controleren. Dit komt overeen met de eerder in dit hoofdstuk beschreven 
professionalisering van de accountants. De eerste Nederlandse ‘accountants’ 
waren in het bezit van een boekhouddiploma als basiskennis en zijn voorts 
geëvolueerd tot controleurs. 

2.2.5 Vakkundige oordeelsvorming als normatief ideaal 

Binnen de context van de accountancy is er sprake van een kennelijk 
bijzondere vorm van oordeelsvorming. Er is namelijk het bijvoeglijke 
naamwoord vakkundig aan toegevoegd. Vakkundige oordeelsvorming, of 
professional judgment, is een van de hoekstenen van de moderne 
accountantscontrole. Er is een welhaast mythische betekenis aan het begrip 
toegekend en het blijkt meermalen een kapstok te zijn op basis waarvan de 
registeraccountant werkzaamheden of beslissingen rechtvaardigt. De 
NVCOS, het belangrijkste ijkpunt voor de werkzaamheden van 
registeraccountants, maken 47 keer melding van het begrip vakkundige 
oordeelsvorming zonder daarbij een definitie of zelfs een omschrijving van 
het begrip te geven. Volgens de Amerikaanse beroepsorganisatie, AICPA7, is 
dit een gevolg van het feit dat “judgment is the most important factor in the 
making of any audit, but in many situations it is practically impossible to write 
out in specific language how the auditor applies judgment” (in: Ashton, 1974, 
p. 143). Gibbins (1984) geeft een aanzet tot het formuleren van een definitie 
van professional judgment als “the judgment of people who have experience in 
the area and who are using their judgment as part of their work activities” 
(p. 105). Deze definitie laat echter veel ruimte voor speculatie, want iedereen 
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geeft in het werk wel eens oordelen, maar dat maakt nog niet elk oordeel tot 
een vakkundig oordeel. 

2.3 Vakkundige oordeelsvorming 

In de nu voorliggende paragraaf gaan we nader in op het onderwerp 
vakkundige oordeelsvorming. In appendix B is een behandeling opgenomen 
over algemene oordeelsvorming. 

2.3.1 Definitie 

Eerder in dit hoofdstuk kwamen we al tot de conclusie, dat accountancy een 
vrij beroep is. Daarmee hebben we de basis gelegd voor de behandeling van 
het begrip vakkundige oordeelsvorming, aangezien dit internationaal gezien 
wordt als professional judgment8. De oordeelsvorming van een registeraccountant 
is daarmee uniek te onderscheiden van het oordeel van willekeurige derden. 
Ondanks deze vaststelling blijkt een definitie van het begrip vakkundige 
oordeelsvorming in de literatuur geen algemene consensus te hebben 
(Feenstra, 1990). Op grond van de behandelingen tot dusver kunnen we nu 
vakkundige oordeelsvorming desondanks nader definiëren. Binnen dit 
onderzoek verstaan we onder vakkundige oordeelsvorming: 

“de gehele keten van subjectieve, maar expliciet duidelijk te maken, inschattingen die een 
registeraccountant maakt op basis van beschikbare informatie tegen een achtergrond van 
persoonlijke voorkeuren en geldende voorschriften” 

Met deze definitie erkennen we dat hoewel oordeelsvorming subjectief is, de 
registeraccountant zich via de regels van het vrije beroep verplicht een 
werkwijze in oordeelsvorming te hanteren die het in essentie mogelijk moet 
maken dat collega-registeraccountants tot een gelijkluidend oordeel kunnen 
komen. Bovendien onderkennen we met deze definitie, dat de accountant 
‘gedwongen’ is het oordeel te kunnen verdedigen – binnen de geaccepteerde 
‘body of knowledge’ – tegenover andere accountants en of derden / 
belanghebbenden. 

2.3.2 De accountant als expert 

Ballas (1998) werpt op dat de een substantieel deel van de ‘body of knowledge’ 
van registeraccountants niet uitsluitend tot het kennisdomein van deze 
accountants te rekenen valt (zie ook appendix B). Hij doelt daarbij in het 
bijzonder op het deelgebied accounting, dat ook voor boekhoudkundige 
medewerkers en controllers van belang is. Derhalve dient een 
registeraccountant zich verder te ontwikkelen dan anderen in bepaalde delen 
van het kennisdomein wil er sprake zijn vakkundige oordeelsvorming ten 

                                                 
8 Wij zullen overigens deze term niet overnemen in dit onderzoek, aangezien wij aansluiting bij de 

Nederlandse praktijk wensen te behouden, die de Nederlandse term ‘vakkundige oordeelsvorming’ als 
vertaling heeft opgenomen in de NVCOS. 
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opzichte van oordeelsvorming door niet-registeraccountants. Dit impliceert 
dat een registeraccountant zich tot expert in het ‘body of knowledge’ moet 
ontwikkelen. Wellicht niet ontoevallig is een van de benamingen van een 
accountant in de Franstalige landen expert-comptable. 

De ontwikkeling tot expert ligt daarmee ook in lijn met onze eerder 
gepresenteerde definitie van een registeraccountant, zijnde deskundige op het 
gebied van boekhouden (kennisdomein accounting) en een specialist in het 
controleren van verantwoordingen (kennisdomein auditing). Evenals bij de 
definitie van vakkundige oordeelsvorming dienen we te constateren dat de 
definitie van een expert in de wetenschappelijke literatuur geen consensus 
kent (Shanteau, 1995, p. 1). Een eerste aanknopingspunt voor Shanteau is de 
definitie van het Engelse woordenboek dat expert omschrijft als “having, 
involving, or displaying special skill or knowledge derived from training or 
experience” (p. 1), maar voegt hier aan toe dat in zijn ogen “only those who 
are the best at what they do deserve to be called expert” (p. 1).  In de 
Nederlandse context noemt Van Dale (1999) een expert “een deskundige” of 
“iemand die door beroep of studie in het bijzonder bevoegd is tot het 
beoordelen van een zaak”. Uit Shanteau’s opmerkingen, maar ook uit de 
gegeven definitie van het Engelse woordenboek (Webster) valt af te leiden dat 
iemand kennelijk een expert is of wordt als deze door anderen als zodanig 
wordt gezien of bestempeld. De Nederlandse definitie sluit meer aan bij de 
eerdere vaststellingen omtrent het zijn van een vrij beroep, namelijk via de 
claim op een unieke ‘body of knowledge’ een status in de maatschappij bereiken. 
Vanuit het proces van professionaliseren en de context daarvan binnen de 
accountancy bleken de registeraccountants zich als experts in controle van 
jaarrekeningen te hebben gevestigd door hun positie in de wet te verzekeren, 
zodat we ons nu kunnen richten op de vraag wat de expertise van een 
accountant (als voorwaarde voor de expertstatus) bepaalt. 

Shanteau (1991) bepleit dat het wenselijk is de expert te benaderen vanuit een 
holistisch beeld. Hij stelt dat de competentie van een expert uit vijf onderling 
samenhangende delen bestaat. Deze vijf onderdelen zijn achtereenvolgens 1) 
gedegen toegang hebben tot het kennisdomein, 2) beschikken over de 
persoonskenmerken van experts, 3) beschikken over de cognitieve 
vaardigheden om moeilijke of lastige besluiten te nemen, 4) de vaardigheid 
om de juiste besluitvormingsstrategie toe te kunnen passen en 5) een taak die 
voldoet aan de kenmerken van een experttaak. Een nadere beschrijving van 
deze vijf onderdelen is opgenomen in appendix B. 

2.3.3 Persoonskenmerken ten behoeve van oordeelsvorming 

De ontwikkeling van kennis alleen maakt een registeraccountant nog echter 
geen expert. Shanteau (1992b) onderscheidt negen additionele kenmerken. 
Volgens Shanteau heeft een expert 1) hoogontwikkelde “perceptual/attention 
abilities” (p. 14). Experts zijn in staat om informatie uit gepresenteerde 
gegevens te destilleren die anderen (niet-experts) niet of niet kunnen 
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achterhalen. Aansluitend zijn experts in staat 2) onderscheid te maken tussen 
relevante feiten en irrelevante feiten bij het nemen van beslissingen. Ook zijn 
experts in staat om 3) complexe problemen simpel voor te stellen, of “an 
expert is someone who can make sense out of chaos” (p. 15). Zoals we eerder 
al hebben beschreven is een expert pas een expert indien deze door derden als 
zodanig wordt erkend. Experts moeten daarom 4) in staat zijn hun expertise 
aan anderen te kunnen overbrengen. Dit vereist communicatieve 
vaardigheden van de expert. Een volgende eigenschap is de 5) kracht om door 
te gaan, ondanks tegenvallende resultaten. Onderzoek heeft aangetoond dat 
experts beter in staat zijn effectieve beslissingen te blijven nemen, ondanks 
dat eerdere beslissingen negatief resultaat sorteerden. Dit komt voor een deel 
voort uit het feit, dat ook experts gebruik maken van beslisstrategieën, wat 
hen in staat stelt een patroon van besluitvorming te blijven hanteren. Ten 
opzichte van niet-experts zijn experts echter beter in staat 6) aanpassingen aan 
het patroon door te voeren, zodat hun besluitvorming steeds effectiever 
wordt. Niet-experts of beginners blijken vast te houden aan de eerder 
aangeleerde patronen. Experts zijn ook beter 8) in staat om de beslisstrategie 
(zie onder) aan de specifieke taak (zie onder) aan te passen in plaats van 
generieke vormen van strategieën er op na te houden. Bijna zonder 
uitzondering 7) geloven experts sterk in hun besluitvorming. Tot slot hebben 
experts 9) een groot verantwoordelijkheidsgevoel als het op hun beslissingen 
aankomt, ondanks potentiële tegenslagen. 

Abdolmohammadi & Shanteau (1992) hebben onderzocht welke attributen de 
beroepsgroep belangrijk vindt als kenmerken voor een accountant. Het 
onderzoek is uitgevoerd onder partners, managers, supervisors en assistenten 
binnen de accountancy. De top vijf van belangrijkste kenmerken op basis van 
vooraf gedefinieerde attributen is onderstaand weergegeven (zie voor een 
volledig overzicht: Abdolmohammadi & Shanteau, 1992, tabel 3). De 
onderkende kenmerken zijn in overeenstemming met de zojuist beschreven 
additionele kenmerken voor een expert. 

 Prioriteiten kunnen stellen 

 Verantwoordelijkheid nemen 

 Kennisniveau 

 Aanpassingsvermogen 

 Scherpzinnigheid 

2.3.4 Proceskenmerken van oordeelsvorming 

Naast de aanwezigheid van persoonskenmerken onderscheidt Shanteau 
(1992b) vijf proceskenmerken die experts benutten bij het maken van 
beslissingen. 
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Deze proceskenmerken zijn (p. 16-17): 

 Het voortdurend aanpassen van initiële besluiten op basis van nieuwe 
informatie; 

 Het inschakelen van anderen om tot betere besluitvorming te komen; 
experts werken bijna nooit alleen; 

 Het gebruik maken van hulpmiddelen bij besluitvorming, zoals 
vastlegging van eerdere beslissingen; 

 Experts richten hun aandacht op het vermijden van een foutieve 
beslissing in plaats van een precies correcte beslissing; 

 Experts ontleden complexe problemen in deelproblemen om vervolgens 
via synthese een oordeel over het geheel te geven. 

Deze kenmerken zijn binnen de context van accountancy te vinden in de 
algemene controleaanpak van de accountant. In appendix B is uiteengezet hoe 
de huidige, moderne, accountantscontrole is opgezet, namelijk op basis van 
het risicoanalysemodel. Dit model is iteratief, in de zin dat de accountant 
steeds weer op basis van bevindingen en (nieuwe) informatie de gemaakte 
inschattingen bijstelt. Voor deze inschattingen maakt de accountant ook 
gebruik van de bevindingen uit voorgaande jaren. Naast een risico-inschatting 
op het niveau van de verantwoording als geheel, maakt de accountant ook 
deel inschattingen op postniveau, om richting te geven aan de 
werkzaamheden, wat voorts versterkt wordt door de aandacht voor 
verschillende facetten van een verantwoording, namelijk inherente risico’s en 
interne controlerisico’s. Het risicoanalysemodel cumuleert in het 
detectierisico. De accountant zal de werkzaamheden zodanig inrichten, dat 
het detectierisico tot een aanvaarbaar niveau is beperkt. Er bestaat overigens 
een inverse verband tussen het inherente risico, het interne controlerisico en 
het detectierisico om invulling te geven aan het aanvaardbare niveau. Zie tabel 
2.2 ter verduidelijking (het detectierisico is gearceerd weergegeven). 

Wanneer er sprake is van een hoog inherent risico (hoge kans op een 
natuurlijke fout) en een hoog interne controlerisico (de kwaliteit van de 
AO/IC9 is onvoldoende), dient de accountant veel aanvullende 
werkzaamheden te verrichten om een deugdelijke grondslag voor het 
(deel)oordeel te verkrijgen. Dit betekent dat de accountant een minimaal 
risico op een detectiefout mag lopen (en dat betekent veel zelf doen). 
Wanneer er echter sprake is van een laag inherent risico en een laag interne 
controlerisico (de kwaliteit van de AO/IC is goed), kan de accountant beter 
steunen op de intern reeds uitgevoerde controles en daarmee volstaan met 
minder aanvullende werkzaamheden. Dit is het resultaat van de redenering dat 
                                                 
9 Administratieve Organisatie en Interne Controle. 
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de accountant in dat geval een hoger risico op een detectiefout kan 
accepteren. 

Tabel 2.2. Het verband tussen de verschillende 
componenten van het risicoanalysemodel. 

  Interne controlerisico 

  Hoog Gemiddeld Laag 

Hoog Minimaal Laag Gemiddeld 

Gemiddeld Laag Gemiddeld Hoog Inherent risico 

Laag Gemiddeld Hoog Maximaal 

 

2.3.5 Taakkenmerken 

Shanteau (1992a) stelt dat de specifieke kenmerken van een taak invloed 
hebben op de prestaties van experts. In tabel 2.3 zijn de taakkenmerken 
weergegeven, relatief ten opzichte van de prestatie door experts (p. 27). De 
taken die accountants verrichten zijn op grond van deze kenmerken 
overwegend in de linker kolom van de tabel gesitueerd. De prestaties van de 
oordeelsvorming lijkt derhalve beter te zijn in een stabiele omgeving, waar de 
taken vergelijkbaar zijn met eerder uitgevoerde taken. De werkzaamheden van 
een accountant zijn namelijk inderdaad relatief stabiel, ongeacht de soort 
verantwoording en de soort onderneming waarbinnen de accountant zich 
bevindt. We moeten daarbij wel opmerken dat er wel degelijk onderscheid in 
routinematige en niet-routinematige taken te maken is. In navolging van 
Simon hebben Keen & Scott-Morton (in: Van Kuijck, 1999) 
accountantswerkzaamheden onderverdeeld in gestructureerde en 
ongestructureerde taken. Gestructureerde taken zijn goed gedefinieerd, met 
een duidelijke omschrijving van de te ondernemen acties, zodat 
oordeelsvorming niet van doorslaggevende betekenis is, terwijl 
ongestructureerde taken te omschrijven zijn als ongedefinieerde taken, met 
onduidelijkheid over de te ondernemen acties, zodat een hoge mate van 
oordeelsvorming noodzakelijk is (p. 24). De meer routinematige taken, zoals 
de controle van inkopen en verkopen, worden in de praktijk voornamelijk 
uitgevoerd door minder ervaren assistent-accountants, terwijl de 
registeraccountant / partner zich meer wijdt aan taken als beoordeling van de 
waarderingsgrondslagen of de beoordeling van de continuïteit van de 
onderneming. Deze laatstgenoemde taken zijn in de kenmerken van Shanteau 
meer in de rechterkolom gesitueerd. 
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In navolging van Einhorn, Abdolmohammadi en Bonner & Pennington 
stellen Libby & Tan (1994) dat een taak minder gestructureerd is, indien (p. 
704): 

 Er noodzaak is tot probleemdefinitie; 

 Alternatieve oplossingen bedacht moeten worden; 

 Informatie uit verschillende (ongelijkwaardige) bronnen gecombineerd 
moeten worden; 

 Complexe berekeningen per alternatief nodig zijn; 

 Voorwaartse en achterwaartse redenering over de selectie nodig is. 

Tabel 2.3. Taakkenmerken in relatie tot de 
prestatie van experts (bron: Shanteau, 1992a, 
p. 27). 

Betere prestaties Slechtere prestaties 

Statische stimuli Dynamische stimuli 

Beslissingen over zaken Beslissingen over gedrag 

Experts zijn het eens over stimuli Experts zijn oneens over stimuli 

Meer voorspelbare problemen Minder voorspelbare problemen 

Enige fouten verwacht Beperkt aantal fouten verwacht 

Herhalende taken Unieke taken 

Mogelijkheid tot terugkoppeling aanwezig Mogelijkheid tot terugkoppeling afwezig 

Objectieve analyse is mogelijk Alleen subjectieve analyse is mogelijk 

Probleem is te splitsen in deelproblemen Probleem kan alleen als geheel benaderd worden 

Hulpmiddelen ter ondersteuning zijn gebruikelijk Hulpmiddelen zijn schaars 

 
In de management en organisatie literatuur is het onderscheid gemaakt in 
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geprogrammeerde beslissingen en niet-geprogrammeerde beslissingen (Simon, 
in: Keuning & Eppink, 2004; Dessler, 1998). Binnen het fasemodel van een 
beslissing zijn er accentverschillen aan te geven tussen geprogrammeerde en 
niet-geprogrammeerde beslissingen. Een en ander is samengevat in tabel 2.4. 

Tot slot kunnen we onderscheid maken in individuele beslissingen en 
groepsbeslissingen. Groepsbeslissingen verschillen van individuele 
beslissingen in de tijd die de groep nodig heeft voor een beslissing (Jansen, 
2002). Dit is een gevolg van het feit dat binnen een groep het draait om iets 
opgeven en iets daarvoor weer terugkrijgen (p. 154). Een groepsbeslissing kan 
echter wel leiden tot quasi-oplossing van het probleem (Keuning & Eppink, 
2004). De beslissing kan voor geen van de groepsleden geheel bevredigend 
zijn, waardoor in toekomstig overleg dit kan leiden tot het indienen van een 
‘claim’ bij de eerstvolgende beslissing (p. 72). 

Tabel 2.4. Accentverschillen tussen 
programmeerbare en niet-programmeerbare 
beslissingen (gebaseerd op: Dessler, 1998, p. 
111). 

 Programmeerbaar Niet-Programmeerbaar 

Soort beslissing Te programmeren, routinematig, 
generiek, berekenbaar 

Niet te programmeren, uniek, 
innovatief, niet-routinematig 

Aard van de beslissing Procedureel, voorspelbaar, heldere 
informatie, heldere 
beslissingscriteria 

Ongestructureerd, onvolledige 
informatie, onduidelijke 
beslissingscriteria 

Besluitvorming Nadruk op normen en regels Nadruk op principes en 
oordeelsvorming 

Onzekerheid Laag / Gemiddeld Gemiddeld / Hoog 

C-D kloof (Heiner, 
1983) 

Klein / Middel Middel / Groot 

 
Adolmohammadi & Wright (1987) geven overigens aan dat er ook sprake kan 
zijn van semi-gestructureerde taken, indien de mate van taakstructuur als een 
continuüm bezien wordt (p. 4). Uit hun empirische resultaten is gebleken, dat 
ervaren accountants significant betere oordelen vellen in ongestructureerde of 
semi-gestructureerde taken ten opzichte van minder ervaren accountants. In 
onderzoek is vaak gebruik gemaakt van studenten of minder ervaren 
accountants (p. 12). De auteurs bepleiten derhalve meer gebruik te maken van 
ervaren partners of managers bij het doen van veldonderzoek naar 
oordeelsvorming, omdat deze beduidend andere resultaten laten zien. Zij 
maken overigens nog wel de kanttekening dat de verschillen wellicht het 
gevolg zijn van cognitieve vaardigheden of andere vormen van 
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besluitvormingsprocessen, maar dat het onderhavige onderzoek hier geen 
metingen naar verricht heeft. 

2.4 Onderzoek naar vakkundige oordeelsvorming 

Hoewel het pas sinds 1974 met het onderzoek van Ashton duidelijk aandacht 
krijgt, is onderzoek naar vakkundige oordeelsvorming inmiddels een gevestigd 
wetenschapsgebied. Het doel van onderzoek naar vakkundige 
oordeelsvorming is “to describe how and how well auditors make judgments 
and decisions and to suggest how they can be improved” (Solomon en 
Shields, 1995, p. 139). Onderzoek concentreert zich op drie elementen van 
oordeelsvorming, te weten: de taak/context, de beslisser en de interactie van 
taak/context en de beslisser (p. 140; Bonner, 1999). In deze paragraaf zullen 
we nader stilstaan bij eerder onderzoek naar vakkundige oordeelsvorming. 
Het is daarbij niet onze bedoeling noch ons streven om volledig te zijn. 
Daarvoor verwijzen wij naar eerdere, zeer uitgebreide overzichten, zoals 
Libby en Lewis (1982), Felix en Kinney (1982), Feenstra (1990), Solomon en 
Shields (1995), Rich et al. (1997), Solomon en Trotman (2003), Nelson en Tan 
(2005), en Trotman (2005). Wij willen in dit kader eerder stilstaan bij enkele 
karakteristieken van eerder verrichte onderzoeken, die dienstig kunnen zijn 
aan het onderhavige onderzoek. We besteden aandacht aan het meetbaar 
maken van vakkundige oordeelsvorming, benutte strategieën en onderwerpen 
in onderzoek naar vakkundige oordeelsvorming en enkele resultaten uit de 
verschillende soorten onderzoek. 

2.4.1 Meting van vakkundige oordeelsvorming 

Op voorhand is al op te merken dat er niet één beste of goede manier bestaat 
om vakkundige oordeelsvorming meetbaar te maken. Binnen de literatuur 
worden verschillende invalshoeken gekozen, welke bovendien niet in alle 
studies op eenzelfde wijze tot berekening komen. Solomon en Shields (1995) 
onderscheiden zes verschillende manieren, waarop de kwaliteit van 
oordeelsvorming in verschillende onderzoeken is gemeten. Van deze zes is 
consensus de meest toegepaste variabele. Consensus heeft in deze 
hoedanigheid betrekking op de mate waarin accountants ten opzichte van 
elkaar over eenzelfde casus van oordeel verschillen. Consensus blijkt ook 
veelvuldig aanwezig te zijn tussen accountants (zie onder meer Ashton, 1974; 
Shanteau, 1995; Van Nieuw Amerongen, 2007), hoewel Verkruijsse (2005) in 
de Nederlandse accountantspraktijk tot de conclusie is gekomen dat er geen 
sprake is van consensus ten aanzien van het beoordelen van administratieve 
processen; een opmerkelijke bevinding in vergelijking tot de internationale 
resultaten. Een tweede vorm van meting is de mate waarin accountants 
gebruik maken van signalen vanuit de casus (cue usage). In bepaalde studies is 
deze variabele gebruikt om het (statistische) belang van een prikkel te bepalen 
en vervolgens de afwijking van de individuele accountant ten opzichte van het 
totaal te berekenen, terwijl in andere studies deze variabele gezien is als de 
mate waarin een subject onder invloed staat van nieuwe informatie / nieuwe 
prikkels. De derde manier van meten is middels de juistheid van het 
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oordeel. De juistheid wordt bepaald aan de hand van een externe norm. Deze 
vorm van meting is relatief weinig benut binnen de accountancy, aangezien 
“there is no unambiguous external criterion (outcome realization) against 
which to compare the J/DM [het oordeel; GK]” (Solomon en Shields, 1995, 
p. 151). Daarom is voor juistheid een aantal surrogaten ontwikkeld. De 
voornaamste van deze surrogaten is het gebruik maken van panels of 
juryleden die de casus ook beoordelen, en tegen wiens oordeel het oordeel 
van het subject vervolgens wordt gemeten. Onderzoekers benutten ook 
veelvuldig de mate van eigen inzicht in het oordeel. Een subject geeft zelf 
een score aan bijvoorbeeld een benutte prikkel, waarbij deze score wordt 
afgezet tegen een tevoren bepaalde normscore voor de desbetreffende prikkel. 
Deze normscore is zelf overigens subjectief van aard. Stabiliteit heeft 
betrekking op de “correlation between a single subject’s responses to the 
same stimuli at different points in time” (p. 152). Stabiliteit geeft daarmee 
invulling aan de gedachte date en individu op verschillende momenten 
eenzelfde casus op eenzelfde manier zou moeten beoordelen. Consistentie 
daarentegen is binnen de accountancycontext benut om de stabiliteit van een 
individu in verschillende cases te meten. 

Punt blijft dat vakkundige oordeelsvorming lastig meetbaar te maken is. 
Gelijktijdig is dit juist de consequentie van vakkundige oordeelsvorming, want 
“if we could compute (or look up) the correct answers, why do we need an 
expert at all?” (Shanteau et al., 2002, p. 253). Andere vormen variabelen voor 
oordeelsvorming zijn het aantal ervaringsjaren. Van Kuijck (1999) heeft 
aangetoond dat dit voor de Nederlandse accountants geen doorslaggevend 
criterium is. Eerder bleek de opleidingsachtergrond een voorspellende factor 
te zijn. Shanteau et al. (2002) noemen voorts accreditatie als een mogelijke 
indicatie voor expertise. Het probleem van deze variabele is dat binnen de 
accountancy veel personen geaccrediteerd zijn (in bezit van de RA titel of AA 
titel), maar dat deze titel nog niets voorspelt over de kwaliteit van 
oordeelsvorming. Men zou ook kunnen redeneren dat experts pas experts zijn 
als iemand anders hen als zodanig ziet. Het probleem van deze aanpak is 
echter het populariteitseffect (p. 255). Iemand wordt als expert bestempeld 
omdat deze hetzij populair is, hetzij veel in beeld is bij de beroepsgroep door 
publicaties, interviews, et cetera. Ook dit geeft geen voorspellende waarde 
voor de kwaliteit van de oordeelsvorming. 

Einhorn (in: Shanteau et al., 2002) heeft aangegeven dat interne 
betrouwbaarheid – de mate waarin een persoon intern consistent oordelen 
vormt – een noodzakelijke voorwaarde is voor het zijn van een expert. De 
gebruikers van de verantwoording moeten kunnen vertrouwen in het feit dat 
de accountant door de tijd heen tot dezelfde oordelen zal komen in dezelfde 
voorkomende situaties. Shanteau et al. (2002) brengen hiertegen de stelling 
van Hammond in (in: Shanteau et al., 2002) via de heuristische bevindingen 
van Tversky en Kahneman. Het kan namelijk zijn dat een expert gebruik 
maakt van een verkeerde vuistregel, zodat het weliswaar lijkt dat deze 
consistent is door de tijd heen, maar er toch sprake is van een kwalitatief 
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minder (juist) oordeel. De expert moet derhalve de kunde hebben om tussen 
verschillende cases te kunnen discrimineren: “an expert must be able to 
perceive and act on subtle differences that a non-expert may overlook” 
(Shanteau et al., 2002, p. 256), want “knowing how to combine information is 
of no value without knowing what information to combine” (p. 256). Een 
tweede voorwaarde volgens Einhorn is dat experts het met elkaar eens 
moeten zijn, anders bestaat er bij het bredere publiek twijfel over wie de echte 
expert is. Binnen de accountancy zou dit betekenen dat twee accountants een 
ander oordeel over dezelfde verantwoording kunnen hebben; een zeer 
onwenselijke situatie. De beoordelingscyclus speelt een voorname rol in de 
uitvoering van de accountantscontrole. Een meer ervaren teamlid beoordeelt 
de werkzaamheden van minder ervaren teamleden. Deze beoordeling vindt 
binnen de accountantscontrole getrapt plaats, zodat het meer ervaren teamlid 
beoordeeld wordt door de accountantmanager, die op zijn of haar beurt weer 
beoordeeld wordt door de partner. De accenten tijdens de verschillende 
beoordelingscycli kunnen verschillen en hangen onder meer af van het 
materiële belang van een jaarrekeningpost, de budgetdruk of de kenmerken 
van de opsteller van het dossierstuk (Rich et al., 1997, p. 94, 96). Onderzoek 
(zie voor een uitgebreide beschrijving Rich et al., 1997, p. 120 en verder) heeft 
aangetoond dat er grote verschillen bestaan tussen verschillende beoordelaars 
in de diepgang van beoordelingen. Zo is naar voren gekomen, dat sommige 
beoordelaars dossierstukken slechts skimmen, anderen alle dossierstukken 
gedetailleerd lezen, terwijl ook is gebleken dat beoordelaars meer werk 
overdoen indien zij in grotere mate onbekend zijn met de opsteller. 
Teamleden die derhalve recent aan het team zijn toegevoegd worden strenger 
gecontroleerd, onafhankelijk van de kwaliteit van de uitgevoerde 
werkzaamheden. Tan en Jamal (2001) concluderen op basis van uitgevoerd 
onderzoek dat gemiddeld-geclassificeerde managers dossierstukken van 
uitstekend-geclassificeerde assistenten positiever beoordelen indien zij de 
identiteit van deze assistent kenden. Uitstekend-geclassificeerde managers 
bleken niet gevoelig voor dergelijke informatie. Wanneer de identiteit niet 
bekend was, bleek er geen verschil in beoordelingsuitkomst te zijn. 

Gibbins (1984) noemt een andere mogelijkheid tot het meten van 
oordeelsvorming. Hij stelt voor om de mate van verdedigbaarheid als 
variabele op te nemen. Accountancy anno 2010 staat per 1 oktober 2006 
onder toezicht van externe toezichthouders. Sinds de schandalen kijkt ‘men’ 
mee over de schouders van de accountants. Meer dan voorheen dienen 
accountants zich te verantwoorden voor de uitgevoerde werkzaamheden. De 
beslissingen en daarmee de oordeelsvorming moeten derhalve verdedigbaar 
zijn. Solomon en Shields (1995) zien eveneens toegevoegde waarde in het 
hanteren van “justification / defensibility characterization” (p. 168). Zij 
merken daarbij wel op dat er al studies verricht zijn, die gebruik maken van 
deze variabele, echter als onafhankelijke variabele in plaats van afhankelijke 
variabele. De toepassing van verdedigbaarheid heeft ook gevolgen voor een 
eventuele onderzoeksstrategie, van experimenten naar meer casestudy 
onderzoek (p. 168). 
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2.4.2 Onderzoeksstrategieën en onderzoeksonderwerpen 

Verschillende overzichtsstudies (Solomon en Shields, 1995; Feenstra, 1990; 
Libby en Lewis, 1982) geven inzicht in de soorten van onderzoek die tot op 
heden binnen het wetenschappelijke gebied van de oordeelsvorming van 
accountants hebben plaatsgevonden. 

Daarbij is onderscheid te maken in een vijftal hoofdrichtingen van onderzoek, 
te weten (Feenstra, 1990, p. 47; Solomon en Shields, 1995, p. 150): 

 Lens model studies (policy capturing); 

 Waarschijnlijkheidsoordelen (probabilistic judgment); 

 Heuristiek en ruis (heuristics and biases); 

 Cognitieve stijlonderzoeken (cognitive processes); 

 Informatieverwerking in teamverband (multiperson information 
processing). 

Vaassen (1994) vult hierin aan dat er sprake is van statisch en dynamisch 
onderzoek. Statisch onderzoek heeft betrekking op “studying the initial data 
input of a decision process and the results after processing of the inputs” 
(p. 32). De dynamische onderzoeksaanpak richt zich op de gebeurtenissen 
tussen de initiële informatie en de uiteindelijke resultaten. Vaassen (1994) 
geeft het volgende grafische overzicht (figuur 2.1). Een uitwerking van de 
genoemde hoofdrichtingen is opgenomen in appendix B. 

 

Figuur 2.1. Een raamwerk voor de indeling 
van onderzoek naar oordeelsvorming (bron: 
Vaassen, 1994, p. 33). 
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2.4.3 Samengevat 

We kunnen constateren dat gedurende ruim 30 jaar oordeelsvorming in 
accountantscontext aandacht ontvangt. In deze 30 jaar heeft onderzoek zich 
gericht op persoon, taak en de interactie tussen beide. Belanghebbende 
artikelen ten aanzien van het verder ontwikkelen van theorie omtrent 
oordeelsvorming onder accountants zijn het artikel van Ashton (1974), dat de 
eerste serieuze aanzet voor wetenschappelijk onderzoek vormde, en de 
artikelen van Libby en Luft (1993) en Libby (1995) met hun presentatie van 
een algemeen geldend model voor de kwaliteit van oordeelsvorming. Recent 
onderzoek (zie Nelson en Tan, 2005) heeft zich ontwikkeld in de richting van 
interacties tussen accountants en cliënten en de gevolgen van de Sarbanes-
Oxley wetgeving in de Verenigde Staten voor de werkzaamheden en oordelen 
van accountants. Ook de invloed van derden (belanghebbenden) en 
accountantsoordelen wordt gezien als een nieuwe vorm van onderzoek 
(Nelson en Tan, 2005; Trotman, 2005). 

Hogarth (1993) bepleitte eerder meer aandacht te vestigen op de taak en 
minder op de persoon. Hogarth leidt dit af uit de constatering dat taken nu 
eenmaal zo complex kunnen zijn dat “to be effective, people are forced into 
using strategies that adapt to the task” (p. 411). Veel onderzoek is ook 
inderdaad gericht op het begrijpen van de taak en de manier waarop de taak 
wordt uitgevoerd. Cognitieve aspecten aan oordeelsvorming zijn beperkt 
gebleven tot persoonskenmerken en de manier waarop men kennisstructuren 
benut bij het oordelen. Libby en Luft (1993) en Libby (1995) daarentegen 
stellen dat de kwaliteit van oordeelsvorming een functie is van Aanleg, 
Kennis, Motivatie en Omgeving (Libby, 1995, p. 178). Omgeving is in 
onderzoek tot dusver onderzocht als “technology, group processes, prior 
involvement, and accountability” (Libby en Luft, 1993, p. 436). 

Complexere modellen van prestaties (waaronder oordeelsvorming) zoals dat 
van Born en Jansen (2001) of Jansen en De Waal (2002) geven weer, dat 
omgeving echter uit meer bestaat dan persoonskenmerken en 
omgevingskenmerken. Ook organisatiekenmerken hebben een invloed op de 
prestatie van de persoon. De invloed van organisatiekenmerken op 
oordeelsvorming is echter relatief weinig onderzocht. Noemenswaardige 
uitzonderingen zijn Herrbach (2001) met zijn onderzoek naar de invloed van 
het psychologisch contract en Messier (1983) met zijn onderzoek naar de 
invloed kantooromvang op oordeelsvorming. Organisatiekenmerken worden 
bijvoorbeeld ook niet genoemd in Gibbins’ (1984) veelgeciteerde proposities 
inzake de psychologie van oordeelsvorming. Wij bezien organisatiekenmerken 
zowel vanuit een perspectief op de inrichting van de organisatie als vanuit een 
perspectief op de interactie tussen mensen bij het uitvoeren van 
werkzaamheden. Ten aanzien van dit laatstgenoemde perspectief doelen we 
niet op de dossierbeoordelingen of groepsbeslissingen, maar op de invloed 
van interactie tussen mensen op de individuele oordeelsvorming van 
accountants. 
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In termen van onderzoeksinstrumenten zien we dat het experiment (Solomon 
en Trotman, 2005) veelvuldig gehanteerd is in onderzoek naar 
oordeelsvorming. Op grond van de aantallen onderzoeken die in 
literatuurbesprekingen genoemd zijn, komt naar voren dat lens model studies 
het meest zijn toegepast als onderzoeksstrategie. 

2.5 Implicaties voor het onderzoek 

Accountantscontrole is in essentie een aaneenschakeling van oordelen. In 
iedere fase van de uitvoering vormen accountants oordelen over de te 
controleren verantwoording. Deze oordeelsvorming wordt vakkundige 
oordeelsvorming genoemd indien de oordeelsvorming voldoet aan de 
karakteristieken van vakkunde, zoals een gedegen vooropleiding en het 
predikaat registeraccountant. Omdat oordeelsvorming niet in een klinische 
omgeving plaatsvindt, zijn factoren aanwezig die de oordeelsvorming van de 
registeraccountant beïnvloeden. Deze beïnvloeding vangt reeds aan met de 
vaststelling dat rationele besluitvorming weliswaar een economisch leidend 
uitgangspunt is in de theorie van de besluitvorming, maar in de dagelijkse 
accountantspraktijk zich niet gestand doet. De oordeelsvorming van een 
registeraccountant is eerder subjectief. De regels van de vakkunde, zoals een 
professionele ethische code en richtlijnen voor de accountantscontrole 
trachten te waarborgen dat accountants zoveel mogelijk op basis van 
hetzelfde raamwerk tot hun oordelen komen. 

2.5.1 Implicaties vanuit het perspectief van het vrije beroep 

Het vrije beroep van accountant heeft zich via een proces van 
professionaliseren en een geslaagde politieke lobby verankerd in de 
Nederlandse samenleving als verschaffers van zekerheid bij (financiële) 
verantwoordingen, overwegend jaarrekeningen. Bezien vanuit de leer van het 
gewekte vertrouwen is het accountantsoordeel het uiteindelijke onderwerp 
waar het maatschappelijk verkeer haar vertrouwen in stelt. 

Dit vertrouwen in het accountantsoordeel heeft de afgelopen jaren, 
beginnend rond 2001, een aantal deuken opgelopen met het aan het licht 
komen van enkele zeer omvangrijke financiële schandalen. Het gevolg van 
deze schandalen was een grote toename van regelgeving voor zowel financiële 
bestuurders als accountants. Internationaal vormt de Sarbanes-Oxley Act de 
climax van deze wetgeving met zeer verstrekkende gevolgen voor financiële 
bestuurders (gevangenisstraffen en boetes) en accountants (stringente eisen 
aan onafhankelijkheid, een verbod op levering van bepaalde soorten diensten 
en – voor het eerst in de geschiedenis – een externe toezichthouder: de Public 
Accounting Oversight Board; PCAOB). Nationaal hebben we ook gevolgen van 
met name de Ahold-fraude gezien in de Wet toezicht accountantsorganisaties 
(Wta). Ook in Nederland zal een externe toezichthouder, de AFM, 
beoordelen of de accountants zich van hun taak kwijten. De vraag die zich in 
dit verband voordoet, is of deze toegenomen regelgeving de grenzen van het 
vrije beroep bepaalt, verkent of aantast. Extern toezicht kan onder meer 
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betekenen dat de AFM zich gaat uitspreken over gewenste manieren van 
werkuitvoering van accountants. In hoeverre zijn accountants dan nog vrij? 

Een andere kwestie die het vrije beroep aangaat, is de schaarste op de 
arbeidsmarkt. Al twee jaar op rij meldt het NIVRA (2004, 2005b) dat de 
instroom van studenten stagneert en dat het tekort aan accountants de 
komende jaren dreigt te exploderen. De schaarste op de arbeidsmarkt is 
economisch gezien gunstig voor hen die nu accountant zijn. Vraag en aanbod 
bepalen namelijk de prijs, waarbij veel vraag en weinig aanbod over het 
algemeen tot een prijsstijging leidt. We vragen ons echter af of dit een 
wenselijke ontwikkeling is. Wanneer accountantskantoren spreekwoordelijk 
alles uit de kast moeten halen om gekwalificeerde mensen aan te trekken, 
neemt de macht van de werknemer dan niet teveel toe, waardoor deze 
wellicht zich minder zal inzetten voor de uitvoering van het werk? Immers, 
mocht het werk niet bevallen, dan is er vast wel weer een ander 
accountantskantoor bereid tot onderhandeling. Daarbij is het overigens wel de 
vraag of deze mogelijke tendens voor zowel grotere als kleinere 
accountantskantoren geldt. De kleinere kantoren beroepen zich op een betere 
binding met personeel, en meer mogelijkheden voor sociaal dialoog (Jan 
Jansen, Financieel Dagblad, 14 augustus 2006). 

2.5.2 Implicaties vanuit het perspectief van oordeelsvorming 

Het ontwikkelen van vakkundige oordeelsvorming binnen de 
accountantscontrole is een traject van lange adem. De duur van de 
theoretische opleiding tot registeraccountant is minimaal 5 jaar, terwijl de 
praktijkopleiding nog eens 3 jaar van de aspirant-accountant vergt. Het traject 
dat een aspirant-accountant aflegt, is zo lang omdat in het oordeel van de 
accountant geloofd wordt door het maatschappelijk verkeer. Het uiten van 
oordelen over de (financiële) verantwoording van een onderneming moet dan 
ook niet lichtzinnig worden opgevat. Ervaring is dan ook een voorname 
graadmeter voor het bestempelen van iemand als vakkundig. In de praktijk is 
ervaring in termen van jaren ook een vaak benut selectiecriterium bij het 
samenstellen van controleteams. Van Kuijck (1999) is in zijn onderzoek 
echter tot de conclusie gekomen dat ervaring geen doorslaggevende factor is 
in de kwaliteit van de oordeelsvorming. Hierbij past overigens wel de 
kanttekening dat het onderzoek zich vooral gericht heeft op assistenten, en 
daarmee op betrekkelijk onervaren medewerkers. Ervaring kan zich dan 
wellicht niet als onderscheidende factor doen uiten. Van Kuijck (1999) was 
eerder van mening dat opleidingsachtergrond een meer invloedrijke factor 
was. Universitaire assistenten bleken tot betere oordeelsvorming in staat ten 
opzichte van niet-universitaire studenten. De resultaten uit Van Kuijck’s 
onderzoek zijn in 2005 bij herhaling vastgesteld door Verkruijsse (2005). De 
subjecten in het onderzoek van Verkruijsse waren beduidend meer ervaren 
dan in het onderzoek van Van Kuijck. 
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Voor de Nederlandse accountantspraktijk (beide onderzoeken hadden 
Nederland als specifieke focus) is ervaring kennelijk geen doorslaggevende 
factor en opleidingsachtergrond wel. De vraag rijst alleen wel wat onder 
universitaire vooropleiding verstaan moet worden. Een student aan NIVRA-
Nyenrode School of Accountancy is universitair geschoold, maar wel in 
deeltijd, waardoor deze student tijdens het leren van de theorie ook 
praktijkervaring opdoet. Een soortgelijke redenering geldt voor hbo-studenten 
die instromen in de NIVRA-opleiding. Deze zijn eveneens na afronding van 
de studie universitair geschoold, maar hebben reeds dan een aantal jaren in de 
praktijk geopereerd. Studenten die daarentegen direct vanaf de universiteit bij 
een accountantskantoor aan het werk gaan, missen deze initiële 
praktijkervaring. Dit verschil in ervaring, en daarmee in de toepassing van de 
‘body of knowledge’ zou een weerslag moeten hebben op de kwaliteit van 
oordeelsvorming. 

In de oordeelsvorming van individuen blijkt de rational choice theory als 
verklarende theorie aan geldigheid te hebben ingeboet. Baanbrekend 
onderzoek in dit kader is afkomstig van Tverksy en Kahneman. Hun theorie 
is ook binnen de accountancy veelvuldig onderzocht en uit de resultaten is 
gebleken, dat accountants gevoelig zijn voor bepaalde vormen van heuristiek 
en ruis. Terugkerende thema’s zijn budgetdruk, invloed van de partner, belief 
revision en recency effect. Recent onderzoek heeft ook aangetoond dat 
accountants onder invloed staan van de manier waarop zij informatie 
ontvangen. Niets menselijks is een accountant natuurlijk vreemd. Naast deze 
eerder onderzochte thema’s vragen wij ons ook af of psychologische factoren 
invloed hebben op de kwaliteit van oordeelsvorming. In het verlengde van 
eerder onderzoek lijkt invloed van psychologische factoren, zoals motivatie of 
het psychologisch contract, aannemelijk. 

Vanuit de meester-leerling gedachte, zoals in de tijd van de gilden, staat de 
leerling onder invloed van het gedachtegoed van de leermeester. Dit kan 
potentieel tot gevolg hebben dat leerlingen een duidelijke ‘handtekening’ van 
de leermeester dragen, zoals dat ook bij schilders en hun latere leerlingen 
bekend is. Deze ‘handtekening’ beïnvloedt daarmee de ontwikkeling van de 
individuele vakkundige oordeelsvorming. In de huidige era zijn de gilden te 
vergelijken met de accountantskantoren. Iedere firma heeft een eigen 
specifieke controlemethodologie ontwikkeld op basis waarvan men zich in de 
markt tracht te onderscheiden. Hoewel deze methodologieën geschoeid 
moeten zijn op de NVCOS, zijn er verschillen in de praktische uitvoering of 
documentatie van bevindingen denkbaar. Gekoppeld aan het langer 
verbonden zijn aan één bepaald accountantskantoor kan potentieel leiden tot 
vereenzelviging met de controleaanpak van het desbetreffende kantoor. 

Accountants beoordelen zeer geregeld administratieve processen binnen een 
organisatie (Verkruijsse, 2005). Een dergelijke beoordeling vindt plaats tegen 
een ideaalcomplex van beheersingsmaatregelen voor een desbetreffend 
proces. Op grond van vergelijking komt de accountant vervolgens tot de 
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conclusie dat een bepaald proces door de onderneming beheerst wordt of 
niet. Afhankelijk van de mate waarin de accountant tevreden is over deze 
beheersing, stelt de accountant het controleprogramma voor het proces bij. 
De beoordeling van processen hangt, zoals uit eerder onderzoek bleek, af van 
de manier waarop accountants hun ‘body of knowledge’ hebben gestructureerd 
om toegang te krijgen tot de juiste configuratie voor een bepaald proces. De 
steeds verder gaande ontwikkeling van accountantscontrole richting een 
procesmatige controleaanpak maakt dat accountants die beter in staat zijn 
procesmatig te denken, betere oordelen kunnen geven. 

De oordelen die accountants vellen over aspecten van de (financiële) 
verantwoording hebben zowel kenmerken van gestructureerde als 
ongestructureerde taken in zich. De meer gestructureerde taken, zoals het 
controleren van bescheiden zullen naar verwachting minder vergen van de 
oordeelsvorming van registeraccountants dan de minder gestructureerde 
taken, zoals het schatten van risico’s of het schatten van de continuïteit van 
een onderneming. De minder gestructureerde taken hebben over het 
algemeen wel een potentieel grotere invloed op het eindoordeel van de 
registeraccountant over de totale (financiële) verantwoording, vanwege de 
onzekerheid die bij deze oordelen gepaard gaat en vanwege het relatieve 
belang van dergelijke oordelen (de verwachting over de continuïteit van een 
onderneming heeft grote invloed op de investeringsbeslissing van beleggers 
en aandeelhouders). Naar verwachting zullen gestructureerde taken ook 
minder verschillen in oordeelsvorming tussen accountants veroorzaken. 

2.5.3 Hypothesevorming 

In dit hoofdstuk hebben we een accountant omschreven als “een onafhankelijke 
en onpartijdige deskundige op het gebied het inrichten, leiden, nazien en verbeteren van 
boekhoudingen en een specialist op het gebied van de controle van verantwoordingen en de 
inrichting en toetsing van de administratieve organisatie en interne controle”. 
Accountantscontrole is vervolgens het proces dat de accountant benut bij het 
nazien van boekhoudingen en controle van verantwoordingen. 
Accountantscontrole is formeel gedefinieerd als “het op basis van vakkundige 
oordeelsvorming formuleren van een conclusie die bedoeld is om het vertrouwen van beoogde 
gebruikers, niet zijnde de verantwoordelijke partij, te versterken dat het object van onderzoek 
in voldoende mate in overeenstemming is met de feiten of ideeën die het beoogt weer te geven, 
en zodanig is opgesteld, dat degenen voor het bestemd is, het object op een juiste manier 
kunnen interpreteren”. 

Deze definities geven weer dat een accountant alleen op basis van een 
samenstel van werkzaamheden (de deugdelijke grondslag) tot een uitspraak 
over een verantwoording mag komen. Ook geven de definities aan dat de 
accountant hiervoor een grote mate van vakkundige oordeelsvorming nodig 
heeft. Deze vakkundige oordeelsvorming omschreven we in hoofdstuk 2 als 
“de gehele keten van subjectieve, maar expliciet duidelijk te maken, inschattingen die een 
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registeraccountant maakt op basis van beschikbare informatie tegen een achtergrond van 
persoonlijke voorkeuren en geldende voorschriften”. 

Accountantscontrole is dus geen wetenschap in de zin dat inschatting A altijd 
leidt tot uitkomst of conclusie B. Het hangt af van subjectieve beoordeling 
van de feitelijke situatie die de accountant aantreft. De basis voor de moderne 
accountantscontrole is het risicoanalysemodel, internationaal ook wel 
aangeduid als Audit Risk Model (Broeze, 2006). Het risicoanalysemodel 
bestaat, zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, uit vier componenten (zie ook appendix 
B): accountantscontrolerisico, inherent risico, intern beheersingsrisico en 
detectierisico. Het model, door Schilder omschreven als een denkmodel, geeft 
inhoud aan de manier waarop de moderne accountantscontrole plaatsvindt. 
De accountant maakt een inschatting van de potentiële risico’s dat een 
verantwoording niet voldoet aan de gerechtvaardigde eisen van gebruikers 
(inherente risico’s). Inherente risico’s zijn risico’s van alledag, zoals risico op 
brand of diefstal en risico’s als gevolg van de specifieke omstandigheden van 
de onderneming in kwestie, zoals risico op bederf in een supermarkt, of het 
risico van ontploffingen op een raffinaderij. Voor het inschatten van de 
inherente risico’s gaat de accountant uit van de vooronderstelling dat er geen 
interne beheersing aanwezig is. Vervolgens maakt de accountant een 
inschatting van de kwaliteit van de interne beheersing (interne 
beheersingsrisico). Hier gaat het om de vraag of de interne beheersing van 
dusdanig niveau is, dat de inherente risico’s intern voldoende worden 
opgevangen. Respectievelijk of de onderneming in kwestie dus zelf de 
touwtjes goed in handen heeft. De inschatting van deze risico’s leidt 
vervolgens tot de resultante voor de accountant: het ontdekkingsrisico of 
detectierisico. Dit risico gaat er vanuit dat de accountant zich een bepaalde 
foutmarge mag permitteren op grond van de aanwezige inherente risico’s en 
de kwaliteit van de interne beheersing. Het samenstel van alle risico’s, ten 
slotte, is het accountantscontrolerisico, dat uitdrukking geeft aan het risico dat 
een accountant op grond van de uitgevoerde werkzaamheden tot een 
verkeerde conclusie komt. Het goed kunnen inschatten van deze risico’s is 
derhalve een van de voornaamste vaardigheden van een accountant, omdat de 
risicoanalyse het vertrekpunt is voor het samenstel aan werkzaamheden dat de 
accountant wenst uit te voeren. Broeze (2006) heeft beargumenteerd dat 
accountants na afloop van de werkzaamheden weinig aan terugkijken doen. 
Evaluatie achteraf van de ingeschatte risico’s vindt onvoldoende of niet plaats. 
De accountant evalueert de risico’s echter niet afzonderlijk van elkaar 
(vandaar de term denkmodel), maar eerder in relatie tot elkaar, zoals ook 
empirisch vastgesteld door Dusenbury et al., 2000). 

Consensus in vakkundige oordeelsvorming 

Omdat oordeelsvorming toegedicht wordt aan de accountant, maakt dit dat 
deze oordeelsvorming onder invloed staat van de persoon achter de 
accountant. Oordeelsvorming is per definitie dus subjectief, zij het dat er 
sprake is van gestroomlijnde subjectiviteit: de oordeelsvorming komt namelijk 
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wel tot stand op basis van een gestructureerd proces. Deze subjectiviteit is 
onwenselijk vanuit het oogpunt van de gebruikers (het maatschappelijk 
verkeer), aangezien deze zich juist verlaten op het oordeel van de accountant. 
Verschillende accountants moeten dan niet tot verschillende oordelen komen. 
Om de subjectiviteit daarom tegen te gaan, is de accountantsopleiding in het 
leven geroepen. Accountants krijgen tijdens deze opleiding toegang tot de 
algemene ‘body of knowledge’ en de toepassing van deze kennis in de dagelijkse 
accountantspraktijk. Na succesvolle afronding van de accountantsopleiding 
ontvangt de aspirant-accountant het recht tot het voeren van de titel 
registeraccountant (RA) of accountant-administratieconsulent (AA). Deze 
titels vormen voor het maatschappelijk verkeer een keurmerk dat de 
desbetreffende persoon op grond van gedegen onderzoek (toepassing van de 
‘body of knowledge’) tot een conclusie over de verantwoording komt en tevens 
dat andere accountants tot een soortgelijk oordeel zouden moeten (kunnen) 
komen. Gelijkgestemdheid in het oordeel, of consensus, is dan ook veelvuldig 
onderwerp van onderzoek geweest (zie onder meer Solomon en Shields, 
1995). Onderzoek heeft verder aangetoond dat de consensus onder 
accountants ook betrekkelijk hoog is (zie onder meer Shanteau, 1995 en Libby 
en Lewis, 1982). Nederlands onderzoek plaatst echter belangrijke 
kanttekeningen bij deze constateringen. Zo lijkt consensus onder Nederlandse 
accountants nauwelijks aanwezig (Verkruijsse, 2005) of blijkt ervaring niet 
lineair verband te houden met consensus (Van Nieuw Amerongen, 2007). Wij 
bouwen voort op deze Nederlandse onderzoeken, met dien verstande, dat wij 
onderzoek verrichten naar de beoordeling van materieel belang en materiële 
fouten in plaats van processen en risico’s. Daarom formuleren wij onze eerste 
hypothese als volgt: 

H1a: Oordeelsvorming van registeraccountants vertoont consensus ten aanzien van een 
gelijksoortige taak. 

H1b: Consensus onder registeraccountants neemt toe naarmate de ervaring toeneemt. 

Vakkundige oordeelsvorming als accountantstaak 

Op grond van de kenmerken van Shanteau (1992a) hebben we 
geconcludeerd, dat de taken van accountants over het geheel genomen 
stabiel(er) van aard zijn, wat dan tot betere prestaties moet leiden. Nu komt 
wel de vraag naar boven welke taken als stabiel of minder stabiel omschreven 
kunnen worden. Abdolmohammadi en Wright (1987) onderscheiden drie 
vormen van taken waar oordeelsvorming een rol bij speelt. Tabel 2.5 geeft 
deze drie soorten taken, met een inschatting van de oordeelsvorming weer. 
Accountantscontrole kent een samenstel van gestructureerde, semi-
gestructureerde en ongestructureerde taken, waarbij overwegend sprake is van 
gestructureerde en semi-gestructureerde taken (Abdolmohammadi, 1999; 
Shanteau, 1992a). Ongestructureerde en semi-gestructureerde taken zijn dus 
het meest onderhevig aan de kwaliteit van de oordeelsvorming en daarom ook 
het meest onder invloed van de oordeelsvormer. Eventuele gevolgen van 
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schendingen van het psychologisch contract zullen dan eerder gevolgen 
hebben voor de minder gestructureerde taken dan voor de gestructureerde 
taken. Abdolmohammadi (1999) komt op basis van enquêteonderzoek tot de 
conclusie dat de werkzaamheden in de oriëntatiefase van de 
accountantscontrole overwegend semi-gestructureerd tot ongestructureerd 
zijn. In de oriëntatiefase onderkent hij twee subtaken, begrijpen van de 
cliëntomgeving en het uitvoeren van de inherente risicoanalyse. De 
uitkomsten ten aanzien van de inherente risicoanalyse tonen dat de 
respondenten dit als een semi-gestructureerde taak zien (p. 61). De evaluatie 
van de interne controlerisico’s wordt eveneens gezien als een semi-
gestructureerde taak. In beide accountantstaken geven de respondenten aan 
dat de werkzaamheden vooral door senior niveau’s in het accountantsteam 
moeten worden uitgevoerd. Dit impliceert dat men vindt dat voor deze taken 
een grotere mate van ervaring noodzakelijk is. 

Tabel 2.5. Taakcomplexiteit en besluitvorming 
(bron: Abdolmohammadi en Wright, 1987, 
p. 4). 

 Beslisprocessen 

Taakcomplexiteit Intelligentie Ontwerp Keuze 

Ongestructureerd Uniek, onduidelijk 
probleem, weinig tot 
geen algemene kaders of 
richtlijnen beschikbaar 

Oneindig aantal 
oplossingen of 
alternatieven 

Oordeelsvorming en 
inzicht noodzakelijk 

Semi-gestructureerd Zich herhalend, redelijk 
duidelijk probleem, met 
een aantal kaders of 
richtlijnen beschikbaar 

Beperkt aantal 
specifieke 
alternatieven 

Oordeelsvorming 
nodig 

Gestructureerd Routinematig, duidelijk 
gedefinieerd probleem 
met duidelijke 
oplossingsrichtingen  

Beperkt aantal 
duidelijk specifieke 
alternatieven 

Weinig 
oordeelsvorming 
noodzakelijk 

 
Uitgaande van de vaststelling dat risicoanalyse een van de voornaamste taken 
binnen de accountantscontrole is, formuleren wij de volgende hypothese: 

H2a: Consensus onder registeraccountants neemt toe naarmate de taak meer gestructureerd 
is. 

De oordeelsvorming van registeraccountants vindt echter nooit in isolatie 
plaats of onder de veronderstelling dat de accountant toereikende tijd en 
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middelen heeft om tot een oordeel te komen. Er is sprake van onzekerheid in 
de oordeelsvorming. We hebben daarom aandacht besteed aan de strategieën 
die de accountant benut om met deze onzekerheid om te gaan. In eerste 
aanleg hebben we Heiner’s theorie (§ 2.4.6) van voorspelbaarheid besproken. 
Hoe meer onzekerheid een beslisser ervaart, hoe meer deze zal terugvallen in 
voorspelbaar gedrag. De beslisser past als het ware de werkelijkheid aan om 
de onzekerheid te verminderen. Een belangrijke rol is in dit kader weggelegd 
voor vuistregels. Baanbrekend werk op dit gebied is verricht door Kahneman 
en Tversky (zie onder meer Tversky en Kahneman, 1974). Op grond van 
empirisch onderzoek hebben zij drie vormen van vuistregels onderscheiden, 
te weten representativiteit, cognitieve beschikbaarheid en aanpassing en 
ankeren. Representativiteit betekent dat beslissers nieuwe problemen 
vergelijken met eerder opgeloste problemen of ervaringen om op basis 
daarvan een beslissing te nemen. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat verkeerde 
besluiten worden genomen. Het effect van vuistregels is zeker voor 
accountantscontrole van belang, aangezien wellicht de neiging bestaat 
werkzaamheden van de ene onderneming met de werkzaamheden van een 
andere onderneming te vergelijken. De opbouw van de ‘body of knowledge’, 
namelijk op soort werkzaamheden, werkt dit verder in de hand. Uecker en 
Kinney (1977) hebben deze vuistregel binnen de accountancy onderzocht en 
vastgesteld dat representativiteit in 54% van de onderzochte gevallen tot 
foutieve oordeelsvorming heeft geleid. De tweede voor accountants 
belangrijke vuistregel is aanpassing en ankeren. Op basis van een eerdere 
inschatting worden aanpassingen aan deze inschatting gemaakt of niet. 
Onderzoek heeft aangetoond dat accountants gevoelig zijn voor nieuwere 
informatie ten opzichte van oudere informatie (ongeacht de bewijskracht) en 
tevens gevoelig blijven voor de manier waarop informatie tot hen komt. Het 
gebruik van vuistregels zorgt ervoor dat accountants zich wellicht onbewust 
‘beschermen’ tegen teveel invloeden op hun oordeelsvorming. Dit geeft ons 
aanleiding tot het formuleren van de volgende hypothese: 

H2b: Consensus onder registeraccountants ten aanzien van een gelijksoortige taak neemt toe 
met het gebruik van vuistregels. 
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H o o f d s t u k  3  

DE BRUG TUSSEN ORGANISATIE EN INDIVIDU 

3 Het psychologisch contract 

In de voorgaande hoofdstukken is stilgestaan bij de vakkundige 
oordeelsvorming van registeraccountants In het volgende hoofdstuk 
behandelen we de organisatorische context van de accountantscontrole, en 
het human resources management binnen accountantsorganisaties. In het nu 
voorliggende hoofdstuk zijn we aanbeland bij de tweede hoofdpijler van dit 
onderzoek: het psychologisch contract als brug tussen individu en organisatie. 

In dit hoofdstuk belichten we de sociale relatie tussen werknemer 
(accountant) en organisatie (accountantskantoor). De relatie tussen 
accountant en cliënt of accountant en maatschappelijk verkeer zijn geen 
onderdeel van dit onderzoek en dientengevolge vindt behandeling van deze 
relaties dan ook niet plaats. In §3.1 staan we stil bij het begrip psychologisch 
contract. Aan de hand van eerder verschenen literatuur vindt de 
definitiebepaling plaats, zoals deze tijdens het vervolg van het onderzoek 
gehanteerd zal worden. Ook staan we stil bij de toegevoegde waarde van een 
concept als het psychologisch contract ten opzichte van reeds langer 
bestaande concepten als betrokkenheid en voldoening. Vervolgens behandelt 
§3.2 via eerder verricht onderzoek de oorzaken en aard van psychologische 
contracten, waarna §3.3 nader ingaat op de samenstelling. Het hoofdstuk 
vervolgt in §3.4 met een behandeling van de gevolgen van psychologische 
contracten. Met name de gevolgen van schendingen zullen uitgebreid 
behandeld worden. Aangezien de begrippen rechtvaardigheid (fairness) en 
vertrouwen (trust) een kennelijk belangrijke rol binnen de context van het 
psychologisch contract vervullen, schenken we daarnaast aandacht aan de 
bespreking van deze constructen. We besluiten met §3.5 het hoofdstuk met 
implicaties voor het onderzoek en hypothesevorming. 

3.1 Definitieverkenning 

Vanuit de literatuur blijkt een beperkte mate van consensus te bestaan over de 
precieze definitie van het begrip psychologisch contract (Anderson en Schalk, 
1998; Cullinane en Dundon, 2006). Zoals we zodadelijk zullen zien, is de 
definitie van Rousseau weliswaar dominant gebleken (Guest, 1998b, heeft het 
in dit verband zelfs over de Rousseau-school (p. 673)), vaststaand is zij 
allerminst. Dit gemis aan consensus heeft gevolgen voor de operationalisatie 
van het concept en daarmee eventueel empirisch onderzoek (Van den Bande 
et al., 2002a). 
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3.1.1 Oorspronkelijke definities 

Argyris beschrijft in 1960 als eerste het begrip psychological work contract om de 
relatie tussen werknemers en hun voormannen te typeren. Hij geeft aan, dat 
werknemers hun werk naar behoren zullen verrichten als de voormannen de 
normen van de informele cultuur respecteren (in: Van den Bande et al., 2002a, 
p. 3). Levinson et al. (in: Cullinane en Dundon, 2006) beschrijven het 
psychologisch contract als “a series of mutual expectations of which the 
parties to the relationship may not themselves be dimly aware, but which 
nonetheless govern their relationship to each other” (p. 114). Levinson (in: 
Meckler et al., 2003) verscherpt deze definitie overigens door aan te geven, dat 
een psychologisch contract een “agreement between management and an 
employee that the employee will be placed in situations where his or her 
needs for affection, aggression, dependency, and achievement of ego ideals 
can be adequately met” (p. 217). Zolang de medewerker het idee heeft, dat 
aan de voorwaarden van de ‘overeenkomst’ wordt voldaan, zal deze “naturally 
motivated” (p. 217) zijn. De definities van Argyris en Levinson et al. zijn 
zowel op werknemers als werkgevers van toepassing. De kernbegrippen die 
de auteurs aan het licht brengen, geven aan, dat het psychologisch contract 
geen duidelijke invulling kent en niet formeel is afgestemd tussen de 
contractpartijen (implicit and unspoken). Een min of meer formele vastlegging is 
ook niet mogelijk, omdat het psychologisch contract over vermoede 
verwachtingen en verplichten gaat. Levinson et al. merken in dit kader ook 
op, dat ook verwachtingen zijn “of which the parties (…) may not themselves 
be dimly aware, but which nonetheless govern their relationship” (in: Van den 
Bande et al., 2002a, p. 3). 

3.1.2 Definities sinds Rousseau 

Rousseau (1989) neemt in haar definitie van het psychologisch contract 
afstand van het idee, dat er sprake moet zijn van twee contractpartijen door te 
stellen, dat het psychologisch contract slechts bestaat “in the eye of the 
beholder” (p. 123). Zij definieert het psychologisch contract daarom als “an 
individual’s beliefs regarding the terms and conditions of a reciprocal 
exchange agreement between that focal person and another party” (p. 123). 
De nadruk bij Rousseau is gelegen in de stelling, dat het om het individuele 
besef van de overeenkomst gaat, waar eerdere definities wederzijds besef 
impliceerden. Het individu is de initiator van het psychologisch contract en 
derhalve niet de relatie tussen het individu en een andere partij. Rousseau 
baseert haar stellingname op het onderscheid tussen psychologische 
contracten en impliciete contracten. Psychologische contracten zijn hoogst 
subjectief en “parties to a relationship need not agree, whereas implied 
contracts exist as a result of a degree of social consensus regarding what 
constitutes a contractual obligation” (p. 124). In geval van impliciete 
contracten is er volgens Rousseau (2005) sprake van berusting of instemming 
(acquiesence) met gedragingen binnen de contractrelatie en kunnen derden een 
impliciet contract als bindend ervaren omdat er sprake is van “patterns of 
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obligations arising from interactions between parties (…) that become part of 
the social structure of which the relationship is part” (p. 124). 

In Rousseau en Tijoriwala (1998) verscherpt Rousseau haar definitie door te 
stellen, dat het psychologisch contract bestaat uit “an individual’s beliefs in 
mutual obligations between that person and another person, such as an 
employer” (p. 679). Rousseau breekt hiermee andermaal de geldende 
veronderstelling door niet langer te spreken van verwachtingen, maar van 
wederzijdse verplichtingen (Van den Bande et al., 2002a, p. 6). Sindsdien is 
deze definitie zeer veelvuldig gebruikt als uitgangspunt in empirisch 
onderzoek naar psychologische contracten (Blancero et al., 1996; Robinson, 
1996; Rousseau en Tijoriwala, 1998; McDonald en Makin, 1999; Conway en 
Briner, 2002; Coyle-Shapiro, 2002; Sturges et al., 2005). Er blijkt derhalve toch 
een bepaalde gemeenschappelijke aanvaarding te zijn voor de definitie van het 
psychologisch contract volgens Rousseau. Guest (1998a) stelt echter 
vraagtekens bij de definitie. Hij redeneert namelijk dat, indien er sprake is van 
wederzijdse verplichtingen, er eerder sprake lijkt van een conventioneel 
(juridisch) contract dan van een psychologisch contract. In lijn met de 
oorspronkelijke definities, pleit Guest voor het wederom opnemen van 
onuitgesproken verwachtingen in plaats van verplichtingen. Dit vind navolging 
door Meckler, Drake en Levinson (2003) in hun conclusie, dat “current 
discussions on psychological contracts center on agency issues, economic 
transactions, expectancy theory, and measurements of behavior” (p. 218). Zij 
zijn van mening, dat de huidige definitie van het psychologisch contract (i.e. 
de definitie van Rousseau) geen recht meer doet aan de term psychologisch 
(p. 217). Zij omschrijven het psychologisch contract dan ook als “an 
agreement between management and an employee that the employee will be 
placed in situations where his or her needs for affection, aggression, 
dependency, and achievement of ego ideals can be adequately met” (p. 217-
218). Aansluitend stellen zij, dat een werknemer zich productief voor de 
onderneming zal opstellen in ruil voor de aangeboden 
ontwikkelingsmogelijkheden (p. 218). Guest (1998a) is voorts van mening, dat 
de term psychologisch contract een verkeerde zou kunnen zijn, omdat voor een 
contract er sprake is van wederzijdse goedkeuring van betrokken partijen, 
zoals dit het geval is bij een juridisch contract. Guest concludeert, dat er ten 
onrechte gebruik gemaakt is van een juridische metafoor (p. 652). Rousseau 
(1998) weerlegt deze kritiek (ondersteund in Makin et al., 1996) door aan te 
geven dat de oorspronkelijke uitgangspunten van de definities van Schein en 
anderen (onuitgesproken verwachtingen; GK) nooit verlaten, maar eerder 
verder ontwikkeld zijn. Voorts stelt zij, dat “all agreements between people 
are subject to interpretation” (p. 666), ongeacht of er sprake is van een 
juridisch contract of niet. 

Meckler et al. (2003) bezien het concept psychologisch contract veel meer in 
de context van motivatie en menselijk gedrag in plaats van in een 
(economische) ruilverhouding. Met name uiten zij kritiek op de 
waarneembaarheid van verwachtingen, zoals deze in de huidige definities een 



 

 59

rol spelen. Zij zijn van mening, dat “these expectations change over time and 
may be largely unconscious” (p. 222). Volgens Meckler et al. bestaan 
verwachtingen uit meer dan alleen (economische) uitwisselingen en spelen 
verwachtingen ten aanzien van individuele behoeften aan affectie, 
afhankelijkheid en agressie ook een rol, naast verwachtingen over het kunnen 
werken aan eigen identiteit en groei. Bovendien zijn Meckler et al. van 
mening, dat het psychologisch contract ook een tegenpartij kent in de 
organisatie, die ook verwachtingen stelt aan de werknemers in termen van 
gewenst gedrag en prestatieniveau (p. 222). Rousseau (2003) is echter van 
mening, dat Meckler et al. het psychologisch contract te klinisch benaderen, 
onder meer vanwege de rigide koppeling van het contract met ‘oerbehoeften’ 
als affectie, afhankelijkheid en agressie. Rousseau stelt, dat “there is 
inconsistency between the concepts of achieving one’s ego ideal as a sustained 
lifetime goal, developing self-esteem to realize psychological success, and 
fulfilling a prescribed set of needs” (p. 231). Voorts poneert zij de stelling, dat 
“people with little or no self-esteem can describe themselves as happy and be 
remarkably effective human beings” (p. 231). Rousseau pleit voor een brede 
definitie en opvatting van het psychologisch contract, omdat “an expanded 
view of psychology lets us capitalize on existing constructs and theory to 
inform our understanding of the structure and process of the agreement” 
(p. 236). 

McLean-Parks et al. (1998) benadrukken in hun definitie van het 
psychologisch contract het persoonlijk karakter van het contract. Zij stellen, 
dat een psychologisch contract tussen werkgever en werknemer bestaat uit 
een “ideosyncratic set of reciprocal expectations held by employees 
concerning their obligations (i.e., what they will do for the employer) and their 
entitlements (i.e., what they expect to receive in return)” (p. 698). In essentie 
wijkt dit naar onze mening niet af van de eerdere definities, en lijkt er eerder 
sprake van andere bewoordingen. Rousseau spreekt van individuele 
percepties, terwijl McLean-Parks et al. van een ‘idiosyncratic set’ spreken, wat 
zoveel betekent als een persoonlijke samenstelling. Rousseau zelf reserveert 
deze term ‘idiosyncratic’ voor haar concept van I-Deals (2001, 2005). Zij 
omschrijft het verschil als “a psychological contract refers to the actual 
individual beliefs, while idiosyncratic arrangements (I-deal; GK) refer to the 
actual individual treatment and resources garnered through employment” 
(2005, p. 83). I-deals hebben betrekking op specifiek verkregen privileges van 
werkgever aan werknemer (impliciet of expliciet), maar wel op voorwaarde 
dat er geen verschil in medewerkers wordt gemaakt, dus ‘objectieve’, 
verdedigbare privileges (in tegenstelling tot ‘vriendjespolitiek’ of voortrekken). 
Psychologische contracten zijn per definitie verschillend tussen verschillende 
medewerkers omdat het gaat om percepties in plaats van tastbare onderdelen 
van het werk. 
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3.1.3 Definitie van het psychologisch contract binnen dit onderzoek 

Gezien de dominantie van Rousseau’s definities binnen de empirie van het 
psychologisch contract, hanteren wij binnen dit onderzoek de nieuwste 
zienswijze van Rousseau (2005) op dit gebied als definitie voor het 
psychologisch contract en stellen:  

“Psychological contracts are the individual belief systems held by workers and employers 
regarding their mutual obligations” (Rousseau, 2005, p. 81). 

In deze definitie komt wat ons betreft tot uitdrukking dat: 

 Een psychologische contract een impliciete overeenkomst is tussen 
werknemer en werkgever; 

 Deze overeenkomst wordt vormgegeven door de individuele inschatting 
van de ‘contractpartijen’ ten aanzien van wederzijdse verwachtingen van 
elkaar. 

De Nederlandse vertaling van het woord Engelstalige woord obligations in 
(werkgerelateerde) verwachtingen komt voort uit de aanbeveling van Freese 
en Schalk, omdat “the words ‘promise’ and ‘obligation’ have a slighty different 
connotation in Dutch than in English” (Ten Brink, 2004, p. 31). Wij zullen in 
deze dissertatie deze aanbeveling volgen, tenzij de term verplichtingen door 
andere auteurs als zodanig is gehanteerd. De nieuwste definitie van Rousseau 
betekent ook weer een herstel van eerdere definities, waarbij het 
psychologisch contract vormgeeft aan “the social process whereby these 
perceptions are arrived at” (Herriot en Pemberton, 1997, p. 45). Voorts is de 
werkgever weer in de definitie opgenomen, waardoor er weer inhoud aan het 
onderdeel contract wordt gegeven (Cullinane en Dundon, 2006), omdat er 
weinig sprake is van een contract indien men alleen de werknemer in de 
vergelijking betrekt (p. 116). 

3.1.4 Definitie van de staat van het psychologisch contract binnen dit onderzoek 

Ten Brink (2004) voert in haar onderzoek enkele bezwaren aan tegen de 
eerdere metingen van het psychologisch contract en de gemaakte 
operationalisaties. Haar bezwaren concentreren zich op de meting van het 
contract op basis van (wederzijdse) verwachtingen, omdat dit volgens Ten 
Brink werknemers voor de moeilijkheid stelt “to make comparisons or 
reflections over the past period” (p. 70), terwijl de maatstaven waartegen 
werknemers hun verwachtingen beoordelen kunnen bestaan uit “past 
expectations, obligations, promises, or peers within and outside the 
organization, which may be continuously shifting, and hard to identify and 
measure with survey research” (p. 71). 
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Zij pleit daarom voor de introductie van de staat van het psychologisch 
contract, overeenkomstig eerder betoog van Guest (1998), wat te definiëren is 
als “what employees perceive that their organization offers them in terms of 
many different employment practices” (p. 70). De staat van het psychologisch 
contract refereert daarmee meer aan de daadwerkelijke prikkelingen door de 
organisatie, dan aan waargenomen verwachtingen, verplichtingen of beloften 
door de werknemer (p. 69). Makin et al. (1996) spreken van “how people 
think they should be treated” (achterflap). Volgens Ten Brink is er wel terecht 
nog steeds sprake van een psychologisch contract, aangezien de term staat 
appelleert aan “all the employment practices, which are offered by the 
organization but that tend not to be written down (in detail) in a formal or 
legal employment contract” (p. 22). Ten Brink merkt overigens wel op dat de 
terminologie van het psychologisch contract wellicht ook “a matter of 
preference” (p. 71) is. Ook bij het onderzoek van Ten Brink valt te 
constateren, dat de meting van het psychologisch contract uitsluitend via de 
werknemers heeft plaatsgevonden, hoewel haar definitie ruimte laat om ook 
de werkgever in de empirie te betrekken. In dit onderzoek definiëren wij de 
staat van het psychologisch contract als: 

“what employees perceive that their organization offers them in terms of many different 
employment practices, which are offered by the organization but that tend not to be written 
down (in detail) in a formal or legal employment contract” (Guest, 1998, p. 70; Ten 
Brink, 2004, p. 22) 

3.1.5 De toegevoegde waarde van het construct 

De vraag kan opkomen wat nu de toegevoegde waarde is van een begrip als 
het psychologisch contract boven, bijvoorbeeld begrippen als voldoening (job 
satisfaction) en betrokkenheid (commitment). Voldoening is het resultaat van een 
geleverde prestatie, terwijl de geleverde prestatie het gevolg is van een 
motivatie tot bevrediging van een behoefte (Jansen, 2002, p. 115). In die zin is 
het vervullen van wederzijdse verwachtingen (de kern van het psychologisch 
contract, zie Anderson en Schalk, 1998) een voorwaarde van voldoening. Het 
begrip betrokkenheid, geeft invulling aan de mate waarin een individu zich 
inzet voor de belangen van de organisatie (Keuning en Eppink, 1996). 
Anoloog kan dan geredeneerd worden, dat een tevreden medewerker, lees: 
het vervullen van verplichtingen, meer betrokkenheid bij de organisatie zal 
tonen, dan indien de verplichtingen niet nagekomen worden. In zijn artikel 
over het nut van psychologisch contract haalt Guest (1998a) dan ook aan, dat 
de begrippen job satisfaction en commitment een min of meer gelijke status 
hebben als het psychologisch contract. Guest gaat dan echter voorbij aan de 
status die hij het psychologisch contract toedicht in hetzelfde artikel (zie 
figuur 4.1), namelijk, dat voldoening en betrokkenheid gevolgen zijn van het 
psychologisch contract in plaats van substituten van het psychologisch 
contract. Bovendien merkt Jansen (2002) op, dat voldoening en 
betrokkenheid niet aan elkaar gelijk zijn. Hoewel een grotere betrokkenheid 
bij het werk of de organisatie kan leiden tot een toename van de voldoening, 
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kan er ook sprake zijn van een daling in de voldoening “omdat de werknemer 
meer verwacht van zijn werk en dus ook meer last heeft van negatieve 
aspecten daarvan” (p. 106). Maar voldoening en betrokkenheid zijn niet 
uitsluitend het gevolg van het psychologisch contract. Dit biedt daarom nog 
geen aanknopingspunten voor de meerwaarde van het concept psychologisch 
contract. 

Guest (1998a) stelt ook, dat job statisfaction en commitment “are clearly perceptual 
and can be accessed through individual subjective perceptions” (p. 650). Het 
psychologisch contract daarentegen behandelt volgens Guest de interactie 
tussen een specifiek individu en een, in eerste aanleg, amorfe partij (zie ook 
Coyle-Shapiro en Kessler, 2000). Het psychologisch contract houdt zich niet 
bezig met het individu of de organisatie, maar specifiek met de relatie en 
interactie tussen beiden (p. 650), waarmee het begrip eerder verwantschap 
vertoont met begrippen als communicatie, flexibiliteit en kwaliteit in de zin 
dat “it cannot be found exclusively either in the subject or the object of the 
interaction” (p. 650). Guest (1998a) acht het psychologisch contract dan ook 
van een meer complexe aard dan enkelvoudige begrippen als voldoening en 
betrokkenheid indien men in ogenschouw neemt, dat “there are at least two 
parties, each of whom may have their own agenda and each of whom may not 
be aware of the agenda of the other party” (p. 650). Het psychologisch 
contract dient dan om de machtsbalans in de arbeidsrelatie te bewaken 
(p. 659). Wat Guest in zijn opmerkingen niet meeneemt, is het feit dat de 
complexe aard van het psychologisch contract wellicht deels veroorzaakt 
wordt door de voortdurende discussie over de definitie van het contract en 
daarmee de inhoud van het contract. 

McFarlane Shore en Tetrick zien het belang van het psychologisch contract 
terug in drie functies die het contract vervult. (in: Anderson en Schalk, 1998). 
Ten eerste vermindert het psychologisch contract de onzekerheid in de 
arbeidsrelatie, omdat het de gaten in de relatie tussen werkgever en 
werknemer vult die het formele arbeidscontract onmogelijk allemaal kan 
dekken (zie ook Guest, 1998, p. 651). Ten tweede geeft het psychologisch 
contract de werknemer het gevoel, dat ook hij of zij invloed op de relatie kan 
uitoefenen. Guest (1998a) heeft het in deze context over het feit, dat het 
psychologisch contract de focus van de relatie op de distribution of power 
legt (p. 659). Ten derde, en tenslotte, helpt het psychologisch contract richting 
te geven aan het gedrag van de werknemer. De werknemer weegt zijn eigen 
inspanningen af tegen de inspanningen van de organisatie in het nakomen van 
verwachtingen en verplichtingen (Anderson en Schalk, 1998, p. 640). 

De waarde van het concept van het psychologisch contract is gelegen in het 
feit, dat het enkelvoudige begrippen als motivatie, voldoening en 
betrokkenheid onder één noemer zou kunnen samenbrengen in de context 
van interacties binnen organisaties (Guest, 1998a, p. 660). Bovendien biedt 
het concept de mogelijkheid om ook aandacht te besteden aan de relaties 
tussen de genoemde enkelvoudige begrippen, zoals dit ook blijkt uit de 
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modellering van Guest (1998a), welke in figuur 4.1 is weergegeven. Voorts 
gaat het construct van het psychologisch contract verder dan de genoemde 
enkelvoudige begrippen, zoals ook blijkt uit empirisch onderzoek (Rousseau, 
1998). Ook bepleit Rousseau (1998), dat psychologisch contract theorie twee 
niet eerder geadresseerde onderwerpen aansnijdt, namelijk 1) de rol van 
wederzijdse verwachtingen, het proces daaromtrent en de consequenties van 
wederzijdse verwachtingen op de individuele reacties en 2) vernieuwd inzicht 
in de status van de agent principaal theorie, omdat “agency theory’s 
assumptions regarding mutual understanding of incentive contracts appears to 
be overly simplistic (…) Research on the psychological contract reveals a 
substantial potential for individuals to misconstrue commitments made by the 
boss (…) to reflect commitments made by the larger firm” (p. 669-670). Naar 
onze mening ligt de toegevoegde waarde van het psychologisch contract 
vooral in het feit, dat het iets zegt over de relatie tussen werkgever en 
werknemer in de tijd. Enkelvoudige begrippen als voldoening en motivatie 
lijken eerder gericht op het hier en nu, terwijl het psychologisch contract het 
begrip verwachtingen introduceert, die eerder betrekking hebben op een 
tijdvak in plaats van het hier en nu. Daarmee biedt het psychologisch contract 
de ondernemingsleiding direct een instrument om de relatie met de 
werknemer te beheersen (managen), terwijl satisfactie en motivatie afhankelijk 
zijn van andere (HR) instrumenten. Het staat overigens voor ons als een paal 
boven water dat de diverse begrippen in verband staan met elkaar. 

3.2 Ontstaansgronden van psychologische contracten 

Een organisatie bestaat uit mensen die doelgericht samenwerken (Keuning en 
Eppink, 1996, p. 5). Mensen organiseren zich, omdat men “het werk niet 
alleen af kan” (Jansen, 2002, p. 275). De mensen van de organisatie bestaan 
vervolgens uit werkgevers, in hun hoedanigheid als verschaffers van werk en 
een gemeenschappelijk doel, en werknemers, als aanbieders van arbeid. De 
arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer materialiseert zich in het 
formele arbeidscontract, dat een juridische en schriftelijke voorstelling geeft 
van de afspraken tussen de betrokken partijen. De werknemer verplicht zich 
tot het verrichten van arbeid gedurende de contractperiode en tegen de 
condities die in het contract zijn verwoord. De werkgever verplicht zich de 
werknemer te vergoeden voor de geleverde prestaties, bijvoorbeeld door het 
uitbetalen van salaris of loon. Werknemer en werkgever geven voorts met het 
onderteken van het contract aan, dat men het eens is over alle elementen van 
het contract en dat het voldoen aan de contactbepalingen juridische 
afdwingbaar is (Splinder, in: Van den Brande, 2002a). 

Gedurende de tijd, dat de werknemer in dienst van een organisatie is, 
ontwikkelt zich over het algemeen een positieve en duurzame band tussen het 
individu en de organisatie. Deze band is volgens Rousseau gebaseerd op “a 
pattern of expectations about what the organisation should offer […], and 
what it is obligated to provide […]” (in: Anderson en Schalk, 1998, p. 637). 
Overigens is in de band met de organisatie een onderscheid te maken tussen 
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een band met de organisatie als zelfstandige eenheid ten opzichte van de 
buitenwereld en een band met de individuele medewerkers van de organisatie 
(Turnley et al., 2003). Volgens Anderson en Schalk (1998) zijn de wederzijdse 
verwachtingen, waar Rousseau in haar beschrijving aan refereert, de kern van 
het construct psychologisch contract, omdat deze wederzijdse verwachtingen 
voor een belangrijk deel impliciet zijn, verborgen of zelfs geheim en zeer 
sporadisch ter discussie worden gesteld (p. 637). 

3.2.1 Het psychologisch contract als proces 

Contracten komen normaal gesproken tot stand op basis van 
onderhandelingen. De partijen maken hun eisen en wensen kenbaar en als 
gevolg van de onderhandeling ontstaat een gemeenschappelijke basis: het 
contract. Voor psychologische contracten is dit in feite niet anders. Harriot en 
Pemberton (1996) hebben een model voorgesteld om de ontstaansgronden 
van het psychologisch contract in kaart te brengen. Dit model kent in totaal 
vier fasen, te weten 1) Informeren, 2) Onderhandelen, 3) Bewaken en 4) 
Hernieuwde onderhandelingen of beëindiging. In de eerste fase vindt 
afstemming plaats van “each party’s offers to match the other’s wants” (1996, 
p. 761). Wanneer overeenstemming is bereikt, vangt fase 2 aan waarin 
“promissory offers are made by each party and the bargain is struck” (1996, 
p. 761). Binnen fase 3 vindt bewaking van de overeenkomst plaats, wat in 
geval van geconstateerde of gepercipieerde afwijkingen tot fase 4 van 
heronderhandeling leidt. In bepaalde gevallen kan deze heronderhandeling 
afscheid nemen tot gevolg hebben. 

De (initiële) onderhandeling vindt echter niet in isolement plaats, aangezien er 
sprake is van bepaalde achtergrond, zowel in informatie als in opvattingen. 
Rousseau (2001a) geeft aan deze achtergronden voornamelijk bestaan uit 
“pre-employment experiences, recruiting practices, and in early on-the-job 
socialization” (p. 512). Ervaringen van vóór daadwerkelijke indiensttreding 
bestaan uit verwachtingen van professionele normen en maatschappelijke 
overtuigingen. Een voorbeeld van Rousseau betreft de gezondheidszorg, die 
men kan bezien vanuit een ‘market enterprise’-overtuiging of vanuit een 
‘community servant’-overtuiging (p. 516). Deze overtuigen kleuren als het 
ware de manier waarop individuen naar het (toekomstige) werk kijken. De 
invloed van wervingsactiviteiten heeft Rousseau al eerder aangekaart als 
mogelijke oorzaak voor psychologische contracten. Rousseau (1989) geeft 
aan, dat “expectations formed during interactions regarding future patterns of 
reciprocity can constitute a psychological contract for an individual who is a 
party to the relationship” (p. 390). Haar empirisch onderzoek heeft verbanden 
aangetoond tussen ontstane verwachtingen tijdens wervingsactiviteiten en de 
motivatie van nieuwkomers en hun bereidheid om bij de organisatie te blijven 
(p. 398). Deze zienswijze komt overeen met fase 1 van het model van Herriot 
en Pemberton, waarin organisatie en individu verwachtingen en offers op 
elkaar afstemmen. Rousseau bekijkt in haar artikel echter alleen de perceptie 
van de werknemer (het individu). Herriot en Pemberton (1996) geven daarom 
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aan, dat ook een organisatie vanuit haar strategie, structuur en processen ook 
achtergronden in de onderhandeling inbrengt. Organisaties willen iets van de 
mensen die zij potentieel een baan aanbiedt. Een laatste initiële oorzaak is 
volgens Rousseau de eerste socialisatie op het werk. Het proces van 
socialisatie verondersteld, dat “een individu zijn percepties van aspecten van 
een situatie wijzigt in het licht van interacties met anderen die in dezelfde 
situatie verkeren” (Jansen, 2002, p. 305). Jansen (2002) stelt overigens, dat 
omgekeerd nieuwkomers ook het organisatieklimaat kunnen beïnvloeden, en 
– analoog – daarmee bestaande psychologische contracten. 

De transparantie en helderheid van de onderhandeling hangt volgens Herriot 
en Pemberton ook af van de gelijkwaardigheid in de onderhandelingsrelatie, 
gekoppeld aan de reikwijdte van de communicatie die tijdens de 
onderhandeling plaatsvindt. De gelijkwaardigheid in de onderhandeling staat 
vervolgens onder invloed van wat Herriot en Pemberton de balance of power 
noemen. Zo zal de onderhandelingskracht van een individu in geval van een 
aanbiedermarkt (waarin de vraag het aanbod overtreft) groter zijn dan van een 
organisatie, terwijl in een vragermarkt (waarin het aanbod de vraag overtreft) 
het omgekeerde waar is. Ook zien Herriot en Pemberton een rol weggelegd 
voor reikwijdte van de communicatie tussen de contractpartijen, daarmee de 
inhoud van het psychologisch contract bepalend. Deze communicatie kan 
variëren van “regular career discussions, the agreed outcomes of which are 
written down and exchanged between parties” tot “a process of implicit role 
negotiation from which only unilateral understandings of the contract 
emerge” (1996, p. 762). Zij beschouwen het laatstegenoemde element als de 
kern van het psychologisch contract: “an exchange relationship over and 
above that specified by the formal contract of employment” (p. 762). De 
auteurs geven daarmee aan, dat het psychologisch contract in hun ogen 
uitsluitend over extra-rol gedrag gaat. De vraag is of dit waar is. Extra-rol 
gedrag ontstaat niet alleen als gevolg van vervulling van het psychologisch 
contract, maar ook bijvoorbeeld als gevolg van normen en waarden van de 
medewerker. 

3.2.2 Nadere uitwerking van het proces 

Guest (1998a) heeft de modellering van Herriot en Pemberton verder 
geconcretiseerd. In zijn artikel naar het nut van het psychologisch contract 
geeft Guest een nadere detaillering van de mogelijke invloedsfactoren tijdens 
de initiële onderhandeling, waarbij hij onder meer de factor ervaringen 
introduceert. Deze ervaringen zijn ons inziens zowel de ervaringen 
voorafgaand aan de daadwerkelijke onderhandeling (conform Rousseau, 
2001) als ervaringen tijdens de werkrelatie (conform de vierde fase van 
Herriot en Pemberton, 1996). Verder geeft Guest een aanzet tot nadere 
invulling van het psychologisch contract door het concept in verband te 
brengen met reeds bestaande constructen als vertrouwen en nakomen van 
afspraken. Tot slot geeft Guest een eerste indruk van de gevolgen van het 
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psychologisch contract. Grafisch is Guest’s modellering als volgt weer te 
geven. 

 

Figuur 3.1. Een modellering van het 
psychologisch contract (gebaseerd op Guest, 
1998a, p. 661). 

Guest geeft aan, dat er slechts beperkt onderzoek is verricht naar de 
totstandkoming van psychologische contracten om daarmee de 
invloedsfactoren op het psychologisch contract te kunnen achterhalen. 
Volgens Guest zijn deze factoren “in the organization, or in the individual, 
although both will be influenced by wider societal norms; and they include 
expectations” (1998a, p. 660). Verreweg het meeste (empirisch) onderzoek 
heeft plaatsgevonden naar de inhoud van het psychologisch contract. Guest is 
echter van mening, dat dit onderzoek nog geen bewijs levert over de staat van 
het contract, terwijl juist de staat van het contract bepalend is voor een 
contractpartij om tot heronderhandeling over te gaan, conform de suggesties 
van Herriot en Pemberton. Guest pleit daarom voor meer onderzoek naar de 
staat van het psychologisch contract, dat volgens hem bestaat uit “trust, 
fairness and the delivery of the deal” (1998a, p. 660-661). Guest plaats tevens 
een kanttekening bij zijn eigen model door aan te geven, dat ook dit model 
het psychologisch contract alleen vanuit de werknemer belicht. Projecteren 
naar de organisatie is wel mogelijk, al bestaat er dan een risico dat dit inzicht 
in de percepties van de vertegenwoordigers van de organisatie vereist, wat 
empirisch het vraagstuk oproept of men dan de organisatie als object nog wel 
onderzoekt, of slechts de percepties van de onderdelen van de organisatie 
(p. 661). 
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3.3 De samenstelling van psychologische contracten 

Weten wat de omschrijving van een psychologisch contract is (§ 3.1) en wat 
de mogelijke toegevoegde waarde is (§ 3.2) biedt nog geen antwoord op de 
vraag wat een psychologisch contract nu echt is. In deze paragraaf besteden 
we daarom aan de hand van voorgaand empirisch onderzoek aandacht aan de 
inhoud van het psychologisch contract. In empirisch onderzoek spelen drie 
onderwerpen een rol ten aanzien van het meten van het psychologisch 
contract. 

In de eerste plaats is de operationalisering van het concept psychologisch 
contract noodzakelijk (zie ook § 3.1). Modern onderzoek (vanaf 1989) heeft 
vooral aansluiting gezocht bij de definities van Rousseau, zodat het 
psychologisch contract vooral geoperationaliseerd is via focus op beloften, 
resulterend in verplichtingen en de wederkerigheid van de uitwisseling. In de 
tweede plaats is het van belang te weten welk instrument bij onderzoek benut 
zal worden. Meting van het psychologisch contract vindt voornamelijk plaats 
via vragenlijsten, waarbij respondenten gevraagd is een oordeel te geven over 
geponeerde stellingen ten aanzien van ervaren verplichtingen. De vragenlijst 
van Rousseau uit 1989 is daarbij een veel gebruikt instrument gebleken (zie 
onder meer Blancero et al., 1996; Robinson, 1996; Rousseau en Tijoriwala, 
1998; McDonald en Makin, 1999; Conway en Briner, 2002; Coyle-Shapiro, 
2002; Sturges et al., 2005), waarbij overigens nog niet is gebleken dat de 
vragenlijst daadwerkelijk het construct psychologisch contract meet. Zoals we 
in het vervolg van deze paragraaf zullen zien, hebben auteurs toevoegingen en 
weglatingen verricht op de initiële vragenlijst van Rousseau. In de derde plaats 
speelt de samenstelling van de populatie een rol. Waar de oorspronkelijke 
wetenschappers, zoals Argyris en Levinson het psychologisch contract 
benaderden vanuit zowel de werkgever als de werknemer, heeft later 
onderzoek zich voornamelijk toegespitst op ondervraging van de werknemers. 
Volgens Rousseau en Tijoriwala (1998) heeft onderzoek tot dusver de 
volgende inzichten verschaft: 

 “Subjective or self-reported measures are the most direct source of 
information on the nature and content of the psychological contract 
(p. 681); 

 Assessments focusing on promises, resulting obligations, and reciprocal 
exchanges are preferred forms of measures when operationalizing the 
psychological contract and its terms (p. 681); 

 Measures of ‘expectations’ are not direct operationalizations (not all 
expectations are contractual, p. 680) because they are contaminated by 
content unrelated to promissory interpretation (p. 681); 

 Standardized quantitative assessments of the content of psychological 
contracts are typically used in research (p. 684); 
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 Use of quantitative measures is appropriate in relatively stable settings 
(p. 684).” 

Rousseau en Tijoriwala (1998) onderscheiden drie vormen van 
psychologische contract meting: onderzoek naar de inhoud, onderzoek naar 
de kenmerken of aard en onderzoek naar de evaluatie. In deze paragraaf staan 
wij stil bij onderzoek naar de inhoud van het psychologisch contract, 
aangezien onderzoek naar de kenmerken of aard reeds aan de orde is 
gekomen tijdens de behandeling van de typering van het psychologisch 
contract, terwijl we onderzoek naar de evaluatie van het psychologisch 
contract in de volgende paragraaf behandelen. 

3.3.1 Relationele versus transactiegerichte contracten 

Volgens McNeil (in: Rousseau, 1990) zijn er twee soorten contracten te 
onderscheiden. Enerzijds is er sprake van transactiegerichte contracten, 
waarbij er sprake is van “specific monatizable exchanges”(p. 391), terwijl er 
anderzijds sprake is van relationele contracten, welke meer gebaseerd zijn op 
“open-ended agreements to establish and maintain a relationship involving 
both monatizable and non-monatizable exchanges” (p. 391). McNeil is van 
mening, dat er sprake is van een continuüm, zodat een willekeurig contract 
zowel elementen van transactiegerichte aard als van relationele aard in zich 
kan hebben. Tabel 3.1 geeft beide contractvormen weer. Beginnend met 
transactiegerichte contracten is de opvatting, dat deze contracten duidelijk 
voor een bepaalde tijd (de ‘transactie’) worden aangegaan. De tijdspanne van 
de contracten is daarom gesloten en specifiek benoemd. Omdat de contracten 
betrekking hebben op een aanwijsbare transactie is het mogelijk voor deze 
transactie een bepaalde waarde te berekenen. Het specifiek kunnen benoemen 
van de transactie betekent, dat het contract ook daadwerkelijk alleen op die 
desbetreffende transactie betrekking heeft. De reikwijdte is daarom beperkt 
tot wat de partijen overeenkomen. De focus van het contract is overwegend 
economisch en gericht op extrinsiek waarneembare factoren, zoals de 
marktwaarde van een aangeboden dienst of aanbod van gevraagde 
vaardigheden. In verband met de eenduidigheid van het contract is de 
onderhandeling doorgaand beperkt van aard. Dit maakt het contract stabiel 
over de tijd van het contract gezien. Over het algemeen vindt er geen 
herijking van contractvoorwaarden plaats. Transactiegerichte contracten lenen 
zich verder meer voor expliciet maken van de overeengekomen voorwaarden. 
Het is als het ware voor derden waarneembaar, of er nu sprake is van een 
schriftelijk contract of niet. Men ‘weet’ wat de partijen overeen zijn gekomen. 
Miles en Snow (1980) koppelen transactiegerichte contracten aan 
voornamelijk ‘buy’-georiënteerde ondernemingen. 
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Tabel 3.1. Kenmerken van transactiegerichte 
en relationele contracten (Rousseau, 
1990,p. 390) 

Soort contract Aspect 

Transactiegericht Relationeel 

Focus Economisch en extrinsiek Economisch en niet-
economisch; intrinsiek 

Tijdspanne Gesloten en specifiek Open; zonder eind 

Stabiliteit Statisch Dynamisch 

Reikwijdte Beperkt en specifiek Omvangrijk en omvattend 

Helderheid / 
Transparantie 

Publiekelijk; waarneembaar Subjectief; impliciet 

 
Relationele contracten hebben een overwegend langere tijdspanne, vaak 
zonder duidelijke einddatum. Dit volgt logischerwijs uit de veronderstelling 
dat het tijd vergt om een relatie op te bouwen. Het begrip relatie wordt ook in 
verband gebracht met het woord ‘band’ of de uitdrukking ‘een band hebben’. 
Het hebben van een band is niet alleen gericht op een monetaire vergoeding 
(economisch), maar ook op verstandhouding of wederzijds respect (niet-
economisch). De zachtere kant van de relatie betekent ook, dat de inhoud van 
de relatie kan veranderen. Verandering betekent minder stabiliteit voor het 
relationele contract, terwijl de reikwijdte van het contract daarmee ook kan 
veranderen. Een relationeel contract is – vanwege de subjectieve kleuring van 
contractpartijen – minder duidelijk waarneembaar voor derden, wat het 
contract meer subjectief of impliciet maakt. Miles en Snow (1980) zien 
relationele contracten meer in voornamelijk ‘make’-georiënteerde 
ondernemingen. 

Rousseau (1990) heeft McNeil’s stelling over het continuüm onder 224 recent 
afgestudeerde MBA-studenten empirisch onderzocht en bewijs gevonden 
voor het bestaan van twee elkaar uitsluitende contractsoorten. Rousseau ziet 
haar bevindingen bevestigd in een tweede onderzoek een aantal jaren later. 
Van den Bande et al. (2002b) zetten echter vraagtekens bij de kwaliteit van de 
resultaten aangezien de onderkende elementen van een transactiegericht 
contract uit het eerste onderzoek tot het relationele contract in het tweede 
onderzoek behoren. De factoranalyses tonen volgens de auteurs geen stabiele 
lading op de onderliggende items aan (p. 18). Ook andere onderzoekers zijn 
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kritisch op de typering van Rousseau, “temeer daar Rousseau zelf er geen 
verklaring [voor de verschillen in resultaten, GK] voor heeft” (p. 18). Deze 
conclusie baseert men op het feit, dat Rousseau de typering van McNeil niet 
juist gevolgd zou hebben. McNeil zag zijn onderscheid gebaseerd op 
algemene kenmerken en niet, zoals Rousseau, op specifiek inhoudelijke 
aspecten (p. 19). Het eerder geciteerde model van Herriot en Pemberton 
maakt eveneens gebruik van het onderscheid in transactiegerichte en 
relationele contracten. 

In 2000 publiceert Rousseau haar verfijning van de vragenlijsten om 
psychologische contracten te onderzoeken, de Psychological Contract 
Inventory (Rousseau, 2000). In deze studie onderscheidt zij, naast het 
transactiegerichte en het relationele contract, nu ook het transitionele 
psychologisch contract en het gebalanceerde psychologisch contract. De 
uitbreiding is het gevolg van eerder onderzoek van Rousseau en Wade-
Benzoni in 1994 en Rousseau in 1995, waarbij de typering van contracten is 
verricht naar de dimensies tijd en beloning. De onderstaande tabel geeft een 
verduidelijking van de dimensies en de soorten contracten. 

Tabel 3.2. Classificatie van het psychologisch 
contract volgens Rousseau. Gebaseerd op de 
beschrijving in Rousseau en Tijoriwala, 1998 
(p. 689).  

 Korte termijn Lange termijn 

Directe relatie tussen prestatie en beloning Transactional Balanced 

Indirecte relatie tussen prestatie en beloning Transitional Relational 

 
De term gebalanceerd contract kan ons inziens beter vertaald worden als 
hybride contract, aangezien de term enigszins misleidend kan veronderstellen, 
dat de andere contractvormen per definitie altijd uit balans zijn, terwijl dit niet 
de bedoeling van de auteur is. Rousseau (2000) beschrijft het transitionele 
contract als “not a psychological contract form itself, but a cognitive state” 
(p. 3). Ook nu is de kritiek van Van den Bande et al. (2002b), dat de 
samenstellende elementen van de verschillende contractvormen in de tijd niet 
stabiel blijken, aangezien “de verschillende types psychologische contracten 
tekens een andere invulling krijgen” (p. 19). Rousseau (in: Rousseau en 
Tijoriwala, 1998) weerlegt deze kritiek door te stellen, dat “nominal 
classifications have been used to characterize psychological contract content 
in a holistic fashion, rather than focus on discrete elements or attributes” 
(p. 689). Bovendien geeft zij aan, dat iedere vorm van classificatie tot een 
vermening van content en features leidt (p. 689), terwijl er over tijd sprake kan 
zijn van een verandering van interpretatie via de suggestie, dat “obligations, 
earlier described as transactional, nowadays have become more relational 
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ones” (in: Ten Brink, 2004, p. 38). Ten Brink (2004) concludeert op basis van 
haar literatuurstudie, dat “although psychological contract types seem to be of 
theoretical interest, they are hard to identify empirically” (p. 39). 

Grant (1999) sluit in zijn artikel aan op de ideeën van Rousseau, maar beziet 
het psychologisch contract vanuit een ander gezichtspunt. Volgens Grant is 
het soort psychologisch contract afhankelijk van de invulling die HRM aan de 
relatie tussen werkgever en werknemer geeft. Grant noemt dit de retoriek van 
HRM. In het Nederlands wellicht te vertalen met “je aan je woord houden” 
of “een man een man, een woord een woord”. Hij onderscheidt de volgende 
vier contractvormen: 

 Congruent contract. In dit geval is er sprake van een HRM dat voldoet 
aan zowel de perceptie van de werknemer als de perceptie van de 
werkgever. HRM is in de praktijk daadwerkelijk ingericht zoals de 
werkgever zich heeft voorgedaan. 

 Verkeerd contract. Er is nu sprake van een verkeerde afstemming tussen 
HRM in de praktijk en wat de werkgever aan verwachtingen heeft 
geschapen. De werknemer ziet dat de werkgever de verwachtingen niet 
kan waarmaken. 

 Gedeeltelijk contract. Bepaalde aspecten van HRM voldoen aan de 
verwachtingen. Andere delen niet. Er is hier sprake van een combinatie 
van een congruent contract en een verkeerd contract. 

 Proefcontract. De retoriek van de werkgever voldoet nog niet aan de 
verwachtingen, maar de werknemer geeft het contract de tijd om te 
ontwikkelen. In tegenstelling tot het gedeeltelijke of het verkeerde 
contract, heeft de werknemer hier het besef dat voor sommige onderdelen 
van het contract nu eenmaal tijd nodig is. 

Nakomen van verplichtingen 

Shore en Barksdale (1998) hebben in hun typering gekeken naar de relaties 
tussen de betrokken partijen: de werkgever en de werknemer. Zij stellen, dat 
“ech party has a set of obligations that defines the type of employment 
relationship that exists” (p. 733). Op grond van deze stelling, die sterk geënt is 
op de social exchange theory van Blau, komen zij aan de hand van de dimensies 
werkgever/werknemer en de mate van verplichting tot een viertal soorten 
psychologische contracten. Tabel 3.3 geeft deze indeling naar dimensies weer. 
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Tabel 3.3. Classificatie van het psychologisch 
contract volgens Shore en Barksdale (1998) (p. 
734). 

 Werkgever verplichtingen 

  Hoog Laag 

Hoog Mutual high obligations Employee over-obligation Werknemer 

verplichtingen Laag Employee under-obligation Mutual low obligations 

 
De invalshoeken die Shore en Barksdale hebben gekozen zijn enerzijds de 
mate van balans in de relatie en anderzijds de mate van verplichtingbeleving. 
De typering Mutual High Obligations is volgens de auteurs een relatie met ‘a 
strong social exchange’(p. 734) en vertoont daarmee grote gelijkenis met het 
relationele contract van Rousseau. Mutual Low Obligations als type vertoont 
gelijkenissen met een transactiegericht contract. Shore en Barksdale noemen 
deze relatie “balanced, and of weak form” (p. 734). Een afwijking ten 
opzichte van Rousseau is het feit, dat beide soorten contracten relationeel 
bezien worden, al lijkt hier ons inziens meer sprake van semantiek dan een 
daadwerkelijk verschil. Shore en Barksdale hebben voor hun onderzoek dan 
ook gebruik gemaakt van de vragenlijsten van onder meer Rousseau. 

In een empirisch onderzoek onder 327 parttime MBA-studenten hebben 
Shore en Barksdale onderbouwing gevonden voor de getoonde vierdeling al 
merkt men wel op, dat “the balanced types were much more common in this 
sample as was expected” (p. 741). Van den Bande et al. (2002c) wijten dit aan 
de sociale wisselwerking tussen werknemer en werkgever, aangezien “a 
balance in the exchange relationships can be expected, since the parties will 
automatically feel obliged to give something in return for what they 
receive”(p. 6). Op deze manier wordt elk psychologisch contract naar verloop 
van tijd in balans, omdat een contract dat uit balans blijft tot beëindiging van 
het contract zal leiden. Het onderzoek heeft geen inzichten verschaft in de 
achtergronden van een gebalanceerde of ongebalanceerde relatie. Wel bleek, 
dat werknemers die hoge wederzijdse verwachtingen percipieerden grotere 
affectieve betrokkenheid bij hun organisatie toonden, evenals een lagere 
intentie tot verloop, betere toekomstvisie bij de organisatie en steun van de 
organisatie voelden (Van den Bande et al., 2002b). Slechte resultaten ten 
aanzien van de zojuist genoemde aspecten zijn waargenomen bij werknemers 
die veel van hun organisatie verwachten, maar weinig verwachten terug te 
geven (p. 21). Onderzoek van Tsui et al. uit 1997 komt via empirisch 
onderzoek tot een soortgelijke indeling als Shore en Barksdale, zij het met 
andere benamingen. Daarbij is het vermeldenswaardig, dat dit empirisch 
onderzoek de daadwerkelijke HR praktijken als uitgangspunt voor het 
onderzoek heeft genomen en niet zo zeer de verwachtingen van 
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medewerkers. Dit maakt het onderzoek minder valide als onderzoek naar 
psychologische contracten. 

Coyle-Shapiro en Kesller (2000) komen in hun onderzoek naar 
psychologische contracten tot de conclusie, dat er wellicht maar één 
psychologisch contract bestaat, maar met verschillende dimensies. Omwille 
van aansluiting bij voorgaand onderzoek hanteren zij de dimensies 
transactiegericht en relationeel, maar onderscheiden op basis van hun 
factoranalyse daarnaast een derde dimensie: training. De auteurs geven ook 
aan, dat eerder onderzoek de dimensie training afwisselend als relationeel en 
transactiegericht hebben beschouwd (p. 914). De typologie van 
psychologische contract blijkt dus allerminst vaststaand, waarschijnlijk als 
gevolg van de voortdurende discussie over de definitie van het psychologisch 
contract. Andere vormen van psychologische contracten kunnen zich daarom 
ook aandienen. 

Uitbreiding van de soorten contracten 

Van den Bande et al. (2002c) stellen voor om het continuüm van 
transactiegerichte en relationele contracten te verlaten, omdat – zo stellen zij – 
het identificeren van contracten op slechts twee dimensies steeds leidt tot de 
identificatie van vier soorten contracten, waardoor potentieel andere typen 
van contracten buiten beschouwing blijven. Het voorstel van de auteurs is om 
te dimensioneren buiten de aard van het contract in de positie van de 
medewerker in de maatschappij. Zij baseren zich daarbij op het raamwerk van 
Bral (p. 7), waarin deze onderscheid maakt tussen sterke en zwakke posities in 
de samenleving. Volgens Bral is er namelijk sprake van een duale 
maatschappij, waarin “differences in incomes, in eduction and training, in 
living and home situations and in social opportunities” (p. 7) naast elkaar 
voorkomen en samenkomen. 

Het empirisch onderzoek heeft plaatsgevonden onder 1.106 Belgische 
medewerkers werkzaam bij verschillende ondernemingsvormen. Meting van 
het psychologisch contract vondt plaats aan de hand van een vragenlijst die 
gebaseerd is geweest op eerder werk van McClean Parks et al (1998). In totaal 
heeft men tien verschillende aandachtsgebieden ondervraagd. Op grond van 
clusteranalyse hebben de auteurs zes soorten psychologische contracten 
onderkend. Deze soorten contracten zijn achtereenvolgens het loyale 
contract, het instrumentele contract, het zwakke contract, het ongebonden 
contract, het investerende contract en het sterke contract. Bovendien is men 
van mening, dat er sprake is van tegenpolen in deze contracten, zodat in 
essentie drie contrasten te onderscheiden zijn. In appendix C zijn de 
verschijningsvormen met hun kenmerken gepresenteerd. De auteurs maken in 
eerste instantie onderscheid in de positie die een werknemer in de bredere 
maatschappij inneemt. In feite neigt dit onderscheid naar een verdeling tussen 
arm en rijk of ‘blauwe boorden’ versus ‘witte boorden’. Vervolgens geven de 
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auteurs de zes soorten contracten als drie contrasten weer, waarmee men een 
continuüm per contrast suggereert. 

Een nadere bestudering levert wel vragen op. De auteurs maken nu 
voornamelijk het onderscheid op basis van leeftijd, maatschappelijke positie 
en genoten onderwijs. De vraag is of deze variabelen iets zeggen over het 
contract of eerder over de mens achter het contract. Uiteindelijk gaat het om 
een typering van het contract en niet een typering van het soort mens, dat een 
bepaald contract ‘afsluit’. Qua benaming vertoont bijvoorbeeld een 
ongebonden contract gelijkenis met een zwak contract, terwijl het 
omgekeerde ook geldt voor een loyaal contract versus een sterk contract. 
Psychologische contracten hebben betrekking op de band die de 
contractpartijen met elkaar voelen. Een loyale relatie duidt dan op een sterk 
contract. We komen daardoor tot de conclusie, dat ook voor deze typering 
geldt, dat er vraagtekens te plaatsen zijn bij de mate waarin de contractvormen 
elkaar uitsluiten (voorwaarde voor elke typologie). 

3.3.2 Meting van de inhoud van het psychologisch contract 

Twee gezichtspunten die wel consensus in de literatuur hebben bereikt, zijn 
de contractanten in de psychologische contractrelatie, namelijk de werkgever 
en de werknemer. Omdat er sprake is van wederzijdse verwachtingen, hebben 
zowel werkgever als werknemer als het ware ‘contractvoorwaarden’ in te 
brengen. Empirisch onderzoek naar de inhoud of samenstelling van het 
psychologisch contract richt zich dan ook op de identificatie van deze 
werkgevers- en werknemersvoorwaarden. In appendix C is een (niet volledig) 
overzicht gegeven van de verschillende empirische onderzoeken naar de 
inhoud van het psychologisch contract. 

De opsomming in appendix C geeft aanleiding tot twee belangrijke conclusies. 
Ten eerste blijken de inhoudelijke benaderingen van de verschillende auteurs 
veel overeenkomsten te hebben. De ogenschijnlijke verschillen tussen de 
auteurs lijken dus mee te vallen. Ten tweede blijkt, dat onderzoek zich 
voornamelijk gericht heeft op de vaststelling van de werkgeversverplichtingen, 
en dan nog wel bezien vanuit de werknemers. Slechts enkele onderzoeken 
hebben het psychologisch contract ook benaderd van de 
werknemersverplichtingen, al moet hierbij wel gezegd worden dat 
werknemersverplichtingen in een aantal onderzoeken wellicht als gevolgen 
van het psychologisch contract zijn opgenomen (zoals extra-rol gedrag of 
binding met de organisatie. De bovengenoemde onderzoeken hebben niet of 
nauwelijks metingen verricht naar het psychologisch contract van vrije 
beroepsbeoefenaren. 

3.3.3 Een eerste indicatie van het psychologisch contract binnen de accountancy 

De eerder genoemde indeling van transactiegericht en relationeel zijn in de 
literatuur als begrippen stabiel gebleken. Zie bijvoorbeeld recent onderzoek 
van De Cuyper en De Witte (2006). Wij zijn zelf meer geïnteresseerd in de 
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gevolgen die een (soort) psychologisch contract met zich meebrengt. De 
inzichten vanuit de literatuur bieden ons aanknopingspunten om het 
psychologisch contract van de accountant te schetsen. Ons vertrekpunt 
daarbij is de conclusie van hoofdstuk 2, dat accountancy te bestempelen is als 
een vrij beroep en de accountant als een vrije beroepsbeoefenaar. 

Verwachtingen vanuit de accountant 

Vanuit de professionalisering van het accountantsberoep is af te leiden, dat 
accountants niet alleen binding met de werkgever zullen ervaren, maar ook 
binding met het beroep. Herriot en Pemberton (1996) stellen dan ook, dat 
“professionals are not only offering their skills; with that offer is often 
associated a related set of professional norms and values” (p. 774). De vrije 
beroepsbeoefenaar zal idealiter op zoek gaan naar een organisatie die 
waardering toont voor het individu en voor het beroep. Omgekeerd zal de 
organisatie – om vrije beroepsbeoefenaren aan te trekken – een uitdagende 
omgeving moeten bieden met respect voor vak en vakgenoot. Omdat de 
kennis van accountantsorganisaties besloten is in de vrije beroepsbeoefenaren, 
zijn inspanningen van het accountantskantoor gericht op het behouden van 
de medewerker. In die strategie past het niet om accountants te behandelen 
als een hoeveelheid inzetbare capaciteit. Hieruit zou men kunnen afleiden, dat 
accountantskantoren baat hebben bij een relationeel gericht psychologisch 
contract. De vraag is echter of de accountant dit ook zo ervaart. Lepak en 
Snell (2002) bestempelen de kennis van de accountant namelijk als 
strategische waardevol voor de accountantsorganisatie, maar niet voldoende 
uniek voor de specifieke accountantsorganisatie (p. 520). De kennis is 
algemeen toegankelijk voor iedere werkgever als gevolg van het karakter van 
het vrije beroep. Accountantskantoren ‘kopen’ als het ware deze kennis in. 
Dat veronderstelt dan een transactiegericht psychologisch contract. Lepak en 
Snell (1999) spreken van een symbiotische relatie waarin “both the employee 
and the organization are likely to continue the relationship as long as both 
continue to benefit” (p. 38). De huidige situatie op de arbeidsmarkt van grote 
vraag en betrekkelijk gering aanbod sluit hierbij aan. Indien een accountant 
namelijk bij kantoor X niet vindt wat hij of zij zoekt, dan is er altijd kantoor Y 
die de accountant maar al te graag wil aannemen. 
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Herrbach (2001) heeft specifiek onderzoek verricht naar wat (Franse) 
accountants verwachten van hun accountantskantoor. Op basis van eerder 
werk van Robinson onderkent hij de volgende verplichtingen (p. 792).  

 Zekerheid van een baan 

 Hoog salaris 

 Prestatieloon 

 Interessant werk 

 Mogelijkheid tot het opdoen van ervaringen in het buitenland 

 Carrièremogelijkheden binnen en buiten het accountantskantoor 

 Autonomie ten aanzien van het werk 

 Een plezierige werkomgeving 

Herrbach deed in zijn onderzoek geen uitspraak over de aard van het 
contract, rationeel of transactiegericht. Bunderson (2001) verrichte onderzoek 
naar het psychologisch contract van medische specialisten (professionals) en 
kwam tot de conclusie, dat de staat van het pscyhologisch contract – die hij 
als relationeel bestempelt – deels ook afhing van de mate waarin de 
organisatie haar verplichtingen ten aanzien van het beroep nakwam. Meer 
specifiek maakt Bunderson onderscheid in verplichtingen ten aanzien van 
bureaucratische rollen en vrije beroepsrollen die de organisatie dient na te 
komen. Hij geeft daarmee aan, dat hij de dimensie van het vrije beroep ten 
opzichte van de dimensie van de bureaucratie beschouwt (“these different 
models for organizing work”; Bunderson et al., 2000, p. 367), terwijl wij in het 
volgende hoofdstuk de conclusie zullen trekken, dat deze dimensies elkaar 
niet uitsluiten. Er kan sprake zijn van een vrije beroepsbureaucratie als 
mengvorm. De elementen die Bunderson et al. (2000) gebruiken voor het 
meten van hun typologie tonen geen duidelijke relaties met eerder werk van 
bijvoorbeeld Pugh et al. (1969) en Lawrence en Lorsch (1986). De items die 
Bunderson (2001) meeneemt appelleren echter wel direct aan de 
uitgangspunten (zie paragraaf 2.2) van een vrij beroep en zijn daarom een 
specifieke waardevolle toevoeging voor dit onderzoek: “to provide a collegial 
work setting, defense of professional autonomy and standards, community 
outreach” (p. 719). Herrbach (2001) heeft deze elementen slechts zijdelings 
genoemd, maar niet verder uitgewerkt (p. 797). 

Verwachtingen vanuit het accountantskantoor 

Omgekeerd verwachten accountantskantoren veel van de (toekomstige) 
medewerkers. Tabel 3.4 streeft niet naar juistheid of vergelijkbaarheid, maar 
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geeft een idee van de bewoordingen die verschillende accountantskantoren op 
hun website gebruiken voor wat betreft werving en selectie van medewerkers. 

Tabel 3.4. Verplichtingen van medewerkers 
van accountantskantoren (bron: websites van 
genoemde kantoren per 23 januari 2007). 

Verplichtingen van medewerkers van accountantskantoren 

BDO BDO CampsObers Accountants en Adviseurs is hét Nederlandse accountsantoor. Je 
toekomstige klantenpakket is zeer gevarieerd en bestaat voornamelijk uit ondernemers uit 
het middenbedrijf (waaronder ook veel familiebedrijven). Als BDO’er zorg je ervoor dat 
jouw klanten zo vrij mogelijk kunnen ondernemen. Je adviseert en ondersteunt deze 
klanten, samen met je collega’s (ook van andere disciplines), op een breed terrein. Je hebt 
veel direct contact met klanten en zit relatief vaak bij de eindverantwoordelijke van een 
onderneming aan tafel. 

Samen met je collega’s ondersteun en adviseer je deze klanten bij het ondernemen. Het 
hebben van de juiste vakkennis is voor het werken bij BDO slechts de basis. Het kunnen 
vertalen van cijfers en regels naar praktische adviezen voor klanten, zodat zij vrij kunnen 
ondernemen, daar ligt jouw toegevoegde waarde! Dus als jij cijfers en regels kunt vertalen 
naar praktische adviezen, dan is BDO op zoek naar jou! 

Berk Je begrijpt dat we nogal wat van je verwachten. Ben je creatief, vaardig in woord en 
geschrift en kun je prima analyseren, organiseren, plannen én in teamverband werken? 

Verantwoordelijk werk. Maar óók uitdagend en vol perspectieven. We vragen echter wel 
wat van je. Uiteraard beschik je over de nodige sociale en leidinggevende capaciteiten. Ben 
je óók nog eens creatief, vaardig in woord en geschrift en kun je prima analyseren, 
organiseren, plannen én in teamverband werken? 

Deloitte Als je eenmaal bij Deloitte bent aangenomen, wordt verwacht dat je je talent waarmaakt. 
Meer dan waarmaakt zelfs. En daar helpen we je graag bij. Daarom zijn er 
opleidingsprogramma’s, vaardigheidstrainingen en een duidelijke carrièreplanning. Maar 
daarmee ben je er nog niet. Naast talent en een persoonlijk groeiplan, heb je ook inzet en 
enthousiasme nodig, bijvoorbeeld. En ook daar krijg je weer een hoop voor terug. Goede 
arbeidsvoorwaarden en internationale carrièremogelijkheden, om maar wat te noemen. 
Ben jij klaar voor een carrière bij Deloitte? 

Heb jij talent voor Deloitte Audit? Als je een moderne Sherlock Holmes bent, ja. Zo 
iemand die altijd de onderste steen boven wil krijgen. Die doorvraagt en zich vastbijt in 
een vraagstuk. 

Maar talent voor audit is méér dan de gave om kritische vragen te stellen. We zoeken 
flexibele types, die met de finish in zicht nog een stapje harder gaan. Die communicatief 
vaardig zijn en ambitieus. Graag bij cliënten komen en nauwkeurigheid vóór alles laten 
gaan. 
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Verplichtingen van medewerkers van accountantskantoren 

Ernst & 
Young 

Als je bijzonder bent, zoek je een bijzondere werkgever. Zoals Ernst & Young. Bij ons 
vind je een baan en een loopbaan die het beste in je naar boven halen. Daar is onze 
organisatie helemaal op gericht. Ernst & Young is niet alleen bijzonder, maar maakt jou 
ook bijzonder. Het initiatief ligt bij jou; van ons mag je allerlei mogelijkheden verwachten 
om je verder te ontwikkelen. Kijk maar eens verder welke kansen er voor jou liggen voor 
een carrière bij ons. 

Wij zoeken bijzondere mensen; jij zoekt een bijzondere werkgever. Jij wilt je ontwikkelen; 
wij willen vooruit. Laten we elkaar snel leren kennen, zodat we weten wat we aan elkaar 
kunnen hebben. 

KPMG KPMG is een ambitieuze organisatie, op zoek naar enthousiaste en deskundige mensen 
die zich herkennen in onze stelling 'Interesse brengt je verder'. Want de geïnteresseerde 
mensen die wij zoeken, hebben de ambitie om zichzelf te blijven ontwikkelen. Wij vinden 
het daarom vanzelfsprekend dat deze mensen hoge eisen stellen aan hun 
arbeidsvoorwaarden, zodat ze hun ambities ook in de praktijk waar kunnen maken. 
Daarom ben je bij KPMG verzekerd van uitstekende arbeidsvoorwaarden. 

Als je de markt waarin wij opereren zou vergelijken met de eredivisie, dan is accountancy 
binnen KPMG zoiets als voetballen voor een topclub. KPMG behoort tot de meest 
prestigieuze accountantskantoren wereldwijd. 

Als accountant moet je ook heel flexibel zijn, beslissingen durven nemen, integer en 
betrouwbaar zijn en over goede sociale vaardigheden beschikken. Want je werkt vaak 
voor veel verschillende klanten, in wisselende teams, met mensen met verschillende 
achtergronden. 

Mazars Bij Mazars kom je niet in een omgeving waarin alles vastligt. Veel zaken zijn ‘maakbaar’. 
Van iedereen wordt veel eigen inbreng verwacht. Je wordt gestimuleerd niet altijd de 
gebaande paden te volgen, maar vooral op zoek te gaan naar nieuwe wegen. Dat vraagt 
wel wat van je. Ben je iemand die houvast zoekt, ben je blij met strakke procedures en zie 
je je carriére graag als een uitgestippeld pad? Dan ben je bij Mazars aan het verkeerde 
adres. 

Controleren is belangrijk, maar creëren vinden we bij Mazars essentieel. Alleen 
vooruitkijken levert immers nieuwe kansen op. De accountants en fiscalisten van Mazars 
willen bijdragen aan de ontwikkeling van ondernemingen. Onze cliënten verwachten dat 
ook. Dat vraagt van ons een meer dan gemiddelde inventiviteit. Bij elke opdracht en op 
elk niveau gaan we verder. 

PWC Wat je kennis- en ervaringsgebied ook is, we zoeken mensen met karakter en teamgeest. 
Mensen die er niet voor terugdeinzen tradities te doorbreken of ter discussie te stellen en 
die nieuwe inzichten en perspectieven meebrengen. Vakmensen die hun expertise kunnen 
inzetten in diverse marktsectoren en verbanden leggen die zorgen voor succesvolle 
oplossingen voor klanten, in nauwe samenwerking met hen. Kort en bondig noemen we 
deze mentaliteit, houding, manier van denken en werken Connected Thinking. 

We komen graag met je in contact als je vwo hebt gedaan of een hbo- of universitaire 
studie gevolgd zoals hbo be/ac, bedrijfskunde, econometrie, bedrijfsinformatica of 
wiskunde. Ook een gezonde ambitie, doorzettingsvermogen, goede communicatieve 
vaardigheden, planmatig werken en een teamgeest zijn van groot belang. 
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We zien hier dus een spanningsveld ontstaan tussen suggesties van Lepak en 
Snell inzake meer transactiegerichte contracten en de classificatie van Shore 
en Barksdale, omdat de wederzijdse verwachtingen aan lijken te geven dat er 
sprake is van mutual high obligations. Dit vertoont echter gelijkenissen met het 
relationele contract van Rousseau. Naar ons idee moet het mogelijk zijn om 
op zakelijke ‘voorwaarden’ een transactiegericht psychologisch contract aan te 
gaan en daarbij wel degelijk een sociale relatie is op te bouwen. Vanuit eerder 
onderzoek (Klüth, 2003) is gebleken, dat de gemiddelde duur van de 
arbeidsrelatie onder registeraccountants 8.8 jaar bedraagt. Deze duur is deels 
verklaarbaar vanuit het feit, dat de accountantsorganisatie de studie tot 
registeraccountant bekostigd. Deze studie is nominaal 8.5 jaar, uitgaande van 
een aanvang van de opleiding volgend op de middelbare schoolopleiding. Het 
psychologisch contract heeft dus tijd om te ‘rijpen’. In termen van de 
classificatie van Van der Bande et al. (2002c) lijkt er voor accountants sprake 
van een ongebonden (‘unattached’) psychologisch contract, in lijn met de 
suggesties van Lepak en Snell (1999). Een ongebonden contract komt voor bij 
medewerkers van een gemiddelde leeftijd, met een hoge genoten opleiding, 
voornamelijk werkzaam in de vrije beroepssector. 

Onderhandelingsruimte van accountants 

De huidige arbeidsmarkt maakt, dat accountants een relatief grote 
onderhandelingsmacht hebben richting de accountantskantoren. Accountants 
kunnen dan ook mogelijk bepaalde arbeidsvoorwaarden bedingen bij de 
totstandkoming van de werkrelatie. Rousseau (2001, 2005; Rousseau et al., 
2006) noemt deze arbeidsvoorwaarden I-Deals, “voluntary, personalized 
agreements of a nonstandard nature that individual employees negotiate with 
their employers regarding terms that benefit them both” (2005, p. 8). De kern 
van de I-Deal zit in de onderhandeling die plaatsvindt tussen werkgever en 
werknemer gekoppeld aan de voorwaarde, dat er voor beide partijen 
voordelen verkregen worden. De onderhandeling kan betrekking hebben op 
één specifiek aspect van de arbeidsovereenkomst of betrekking hebben op 
een volledig individueel overeengekomen arbeidscontract. De basis van de 
onderhandeling is het feit, dat de desbetreffende medewerker waardevol voor 
de organisatie is (conform Barney’s resouce-based view of the firm uit het 
voorgaande hoofdstuk). Dat maakt een I-Deal ook onderscheidend van andere 
vormen van persoonlijke overeenkomsten. In tabel 3.5 is een overzicht van 
soorten overeenkomsten opgenomen, waaruit blijkt dat een driedeling 
mogelijk is. Deze driedeling bestaat uit een individuele overeenkomst tussen 
werkgever en werknemer waar iedereen de voordelen van plukt (I-Deal), de 
overeenkomst op grond van vriendjespolitiek en machtsmisbruik en het toe-
eigenen van bepaalde privileges door de werknemer, zonder dat hiervoor 
onderhandeling of goedkeuring voor bestaat. 
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Tabel 3.5. I-Deals in relatie tot andere vormen 
van persoonlijke onderhandelingen (bron: 
Rousseau et al., 2006, p. 980). 

Onderdeel I-Deals Vriendjespolitiek Toeëigening 

Initiatief Onderhandeld door de 
medewerker 

Cadeau aan de 
medewerker 

Toe-eigenen door de 
medewerker 

Basis Waarde van de 
medewerker voor de 
organisatie 

Bijzondere relatie met de 
organisatie 

Overtreding van 
geldende regels, 
procedures en gebruiken 

Begunstigde Werknemer en werkgever Werknemer en 
gezagsdragers (zoals 
managers) 

Alleen werknemer 

Gevolgen voor 
naaste / andere 
medewerkers 

Effecten hangen af van de 
manier waarop de I-Deal 
wordt gecommuniceerd in 
termen van inhoud, tijd, 
en procedure 

Vermindering van 
vertrouwen en toename 
van perceptie van 
voortrekken 

Vermindering van de 
gelding van interne regels 
en procedures 

 
Wat is de relatie nu tussen het psychologisch contract en een i-deal? Rousseau 
(2005) schetst, dat een i-deal vorm kan geven aan het psychologisch contract 
(p. 67). Waar een i-deal betrekking heeft op een daadwerkelijke overeenkomst 
of aangegane verbintenis, behandelt het psychologisch contract de perceptie van 
de medewerker ten aanzien van daadwerkelijke of verwachte verbintenissen. 
Wanneer er dan i-deals tot stand komen, kan dit een positieve bijdrage leveren 
aan de perceptie van het psychologisch contract, omdat de medewerker het 
gevoel heeft, dat de organisatie haar verwachtingen waarmaakt. De 
medewerker kan het gevoel krijgen, dat er geluisterd wordt naar de 
persoonlijke behoeften, waardoor ook het privé-leven positief beïnvloed 
wordt (Rousseau en Kim, 2004, p. 5). Onderhandeling van een i-deal kan ex-
ante en ex-post plaatsvinden, wat overeenkomsten vertoont met eerdere 
suggesties van Rousseau over “pre-employment experiences” (2001a). Voor 
wat betreft dit onderzoek is het concept van de i-deal nuttig in combinatie met 
de bevindingen van Bunderson (2001), namelijk, dat ervaren schendingen in 
de staat van het psychologisch contract wellicht gecompenseerd worden door 
enerzijds het bestaan van i-deals en anderzijds de binding die accountants met 
hun beroep hebben. 

3.4 Gevolgen van het psychologisch contract 

Met de laatste zin van de voorgaande paragraaf zijn we aanbeland bij een 
behandeling van de gevolgen van het psychologisch contract. Onderzoek naar 
de gevolgen van het psychologisch contract heeft zich geconcentreerd op de 
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gevolgen van schending van het contract. Dit volgt logischerwijs uit het feit, 
dat het psychologisch contract ongeschreven van aard is en dus zich pas ‘uit’ 
als de ‘contractvoorwaarden’ niet worden nageleefd. Gevolgen kunnen echter 
ook positieve effecten hebben zoals voldoening en betrokkenheid bij de 
organisatie (Guest, 1998). Onderzoek naar de staat van het psychologisch 
contract biedt de mogelijkheid om zowel de positieve als negatieve effecten 
van de werking van het psychologisch contract te onderzoeken (Ten Brink, 
2004). 

Een schending van het psychologisch contract is te definiëren als “the 
employee’s perception that the organization has failed to fulfil one or more of 
its obligations as defined by the psychological contract” (Robinson et al. in: 
Turnley en Feldman, 2000, p. 26). Zoals uit deze definitie blijkt, gaan de 
meeste auteurs ervan uit, dat een schending van het psychologisch contract 
gepaard gaat met hevige emoties, zoals gevoelens van onrechtvaardigheid, 
wantrouwen en woede (Van den Brande et al., 2002b). Dit is volgens Turnley 
en Feldman (2000) een gevolg van het feit, dat “psychological contract 
violations damage the very foundation of the relationship that exists between 
the organization and the individual” (p. 28). In later onderzoek maken 
Morrison en Robinson onderscheid in breach en violation, waarbij een breach 
uitgelegd wordt als “the employee’s cognition that the organization has failed 
to meet one or more of its obligations” (in: Turnley en Feldman, 2000, p. 26), 
terwijl violation betrekking heeft op “the emotional and affective state that 
may, under certain conditions, follow from the belief that one’s organization 
has failed to adequately maintain the psychological contract” (in: Van den 
Brande et al., 2002b). 

Wat is deze definities overigens opvalt, is dat een schending of breuk bezien 
wordt vanuit het gezichtspunt van de werknemer. De visie van de werkgever 
blijft hier derhalve buiten beschouwing, terwijl Herriot en Pemberton van 
mening zijn, dat van de zijde van de werkgever wel degelijk sprake kan zijn 
van een schending door de werknemer (Herrior en Pemberton, 1997, 1998). 
Lester et al. (2002) zien dan ook een rol weggelegd voor de superieuren van 
de werknemers om een goede vervulling van het contract te bewerkstelligen 
(p. 40). Zij vinden tevens, dat organisaties kunnen leren van de verschillen in 
standpunten tussen superieuren en ondergeschikten, zodat de oorzaak van de 
schending van het contract achterhaald kan worden. Hierbij moet wel 
opgemerkt worden, dat een werknemer meerdere superieuren kan hebben, 
wat de directe relaties tussen oorzaak en gevolg binnen het psychologisch 
contract vertroebelt. Een potentieel probleem, waar Guest (1998a) ook al 
voor waarschuwde. Bovendien kunnen andere afdelingen, bijvoorbeeld 
personeelszaken, de werknemer beloftes hebben gedaan, waar de superieur 
niets van af weet (p. 41). 
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3.4.1 Oorzaken van schending 

Een psychologisch contract kan om meerdere redenen geschonden worden. 
Robinson en Morrison (2000) onderkennen twee grondredenen voor 
schending van het psychologisch contract. Enerzijds kan er sprake zijn van 
contractbreuk (reneging) en anderzijds kan er sprake zijn van incongruentie 
(incongruence). In geval van contractbreuk komt een van beide partijen de 
verplichtingen van het contract niet na. Robinson en Morrison zien reneging 
als de situatie waarin “agents of the organization recognize that an obligation 
exists but knowingly fail to meet that obligation” (p. 526). Contractbreuk kan 
in twee situaties ontstaan. Ten eerste bestaat de mogelijkheid, dat de 
organisatie de verplichting niet kan nakomen, bijvoorbeeld omdat de 
middelen van de organisatie daarvoor ontoereikend zijn. Ten tweede bestaat 
de mogelijkheid, dat een organisatie de verplichting niet wil nakomen. Uit het 
onderzoek van Robison en Morrison (2000) blijkt, dat met name tijden van 
verslechtering in de prestaties zorgen voor contractbreuk van de kant van de 
organisatie. 

Incongruentie ontstaat wanneer “the employee and organizational agents have 
different understandings about whether a given obligation exists or about the 
nature of the given obligation” (p. 526). In deze situatie is er derhalve sprake 
van verschil van opvatting tussen de werknemer en de werkgever inzake de 
verplichtingen of verwachtingen, waarbij de werkgever een verwachting of 
verplichting vervult ziet, terwijl de werknemer hier anders over denkt (p. 529). 
Er zijn drie factoren die bijdragen tot incongruentie: verschillen in cognitieve 
perceptie over algemene verwachtingen in de relatie tussen werkgever en 
werknemer; de complexiteit en ambivalentie van verwachtingen; en het 
gebrek aan communicatie over de verwachtingen. De verschillen in cognitieve 
perceptie komen voort uit het feit, dat werknemer en werkgever van mening 
kunnen verschillen over de invulling van het werk en de verplichtingen die 
daarmee gepaard gaan. Morrison en Robison stellen bovendien, dat “each 
employee holds a schema about what a typical employment relationship 
entails” (in: Robinson en Morrison, 2000, p. 525). De oorzaak van een 
dergelijk meningsverschil is een onvoldoende mate van socialisatie van de 
werknemer in de organisatie. Volgens Robinson en Morrison (2000) is een 
van de primaire doelstellingen van socialisatie “to indoctrinate into new 
employees the beliefs and assumptions appropriate for a given organization” 
(p. 529). In de ogen van deze auteurs zorgt socialisatie tot op zekere hoogte 
voor vermindering van verschillen tussen werknemers (onderling) en de 
werkgever. 

De complexiteit van de elementen van het psychologisch contracten kan er 
toe leiden, dat individuen hun eigen conclusies gaan trekken op grond van 
voor hen geldende vuistregels (zie hoofdstuk 5 voor details inzake vuistregels, 
oftewel heuristiek). Het hanteren van heuristiek doet zich met name voor in 
situaties van onvolledige informatievoorziening. Heuristiek verschilt van mens 
tot mens, zodat twee mensen gelijke stimuli anders kunnen interpreteren 
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(Robinson en Morrison, 2000). Ambivalentie in de elementen betekent, dat 
een individu verschillende boodschappen uit hetzelfde element ontvangt en 
daardoor verward raakt. Volgens Rousseau en Greller en Rousseau en 
McLean Parks zijn met name impliciete beloften, zoals de missie en indirecte 
uitingen van een organisatie, gevoelig voor ambivalentie (in: Robinson en 
Morrison, 2000). 

De communicatie, ten slotte, heeft vooral betrekking op de situatie vóór 
aanvang van het dienstverband. Wanneer een sollicitant en de werkgever op 
voorhand goed communiceren over wederzijdse verwachtingen en 
verplichtingen, bestaat er in een later dienstverband minder kans op 
schending van het psychologisch contract door incongruentie, omdat 
eventuele inconsistenties in een eerder stadium aan de orde zijn geweest. 
Overigens vraagt Guest (1998a) zich af of deze expliciete communicatie nog 
wel tot het gebied van het psychologisch contract behoort. Indien de partijen 
de verwachtingen over en weer namelijk expliciteren, is er dan nog wel sprake 
van een psychologisch contract? 

Een andere oorzaak van schending van het psychologisch contract is de 
werknemer zelf. Robinson en Morrison (2000) spreken in dit geval van 
vigilance, terwijl Turnley en Feldman (1999) het in dit kader van discrepancy 
hebben. De mate van alertheid (vigilance) van werknemers bepaalt in grote 
mate of een werknemer vindt, dat zijn of haar psychologisch contract is 
geschonden. Robinson en Morrison (2000) omschrijven employee vigilance 
als “the degree to which an employee actively monitors how well the 
organization is fulfilling his or her psychological contract” (p. 530). De 
alertheid hangt volgens hen onder meer samen met de onzekerheid die een 
werknemer voelt. Hoe groter de onzekerheid, hoe alerter een werknemer op 
schending zal zijn. Onzekerheid doet zich bijvoorbeeld voor in situaties van 
(grote) veranderingen in de organisatie of wanneer de werknemer twijfelt aan 
de vertrouwensband tussen werknemer en werkgever. Tevens hangt alertheid 
samen met de impact die het ontdekken van een schending met zich 
meebrengt. Robison en Morrison hebben het dan over de ontdekkingskosten, 
waarmee zij bedoelen, dat “vigilance will be curtailed whenever psychological 
costs of perceiving a breach outweigh the information value of this discovery” 
(p. 531). 

Turnley en Feldman (1999) bezien de schending van het psychologisch 
contract eveneens vanuit de werknemer. Zij stellen, dat de werknemer zich 
eerst afvraagt waarom een schending zich heeft voorgedaan (p. 376), hoewel 
later onderzoek van Turnley et al. (2003) mogelijk aantoont, dat werknemers 
zich niet zozeer bezig houden met de vraag waarom een schending zich 
voordoet, maar eerder met het feit, dat de schending zich voordoet. De 
werknemer gaat volgens Turnley en Feldman door een evaluatieproces, 
waarin het individu de schending van elementen van het contract afzet tegen 
de eerdere verwachtingen en zichzelf afvraagt wat de schending kenmerkt. Er 
zijn vier kenmerken die mogelijk tot een discrepancy kunnen leiden. 
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Ten eerste is de omvang van de afwijking van invloed op de evaluatie. Een 
kleine afwijking ten aanzien van de verwachtingen binnen het psychologisch 
contract zal minder consequenties hebben dan een grotere (waargenomen) 
afwijking van verwachtingen binnen de context van het psychologisch 
contract. De cognitieve dissonantietheorie stelt overigens, dat dit een gevolg is 
van het feit dat kleine veranderingen [afwijkingen] niet tot dissonantie leiden 
omdat de persoon in kwestie overgaat tot internalisering, wat tot aanpassing 
van het gedrag leidt (Jansen, 2002, p. 93). Volgens Jansen (2002) heeft dit te 
maken met een attributieprobleem. Vanwege de kleine afwijking krijgt de 
persoon in kwestie geen kans voor externe attributie (de fout zoeken bij de 
ander), zodat interne attributie resteert om de afwijking “een plaats te geven”. 
Op deze manier leidt interne attributie tot aanpassing van het gedrag (p. 93). 
Ten tweede spelen compenserende factoren een rol. Een werknemer kan 
weliswaar een afwijking van zijn verwachtingen waarnemen, maar deze kan 
gecompenseerd worden door overtroffen verwachtingen in andere 
onderdelen van het psychologisch contract. Ten derde heeft het verstrijken 
van de tijd tussen de belofte en de afwijking invloed op het proces. De 
onderliggende gedachte hierbij is, dat het psychologisch contract zelf aan 
veranderingen onderhevig is. Turnley en Feldman (1999) stellen, dat 
“employees are not only likely to accept, but may actually expect, some 
changes in the psychological contract over time”(p. 375). Hoe meer tijd er 
verstrijkt tussen de initiële verwachting en de vermoede afwijking, hoe eerder 
een werknemer geneigd zal zijn deze afwijking te accepteren als een evolutie 
van het contract. Ten vierde en tenslotte speelt de vermoedelijke oorzaak van 
de afwijking een rol. De oorzaak kan enerzijds gelegen zijn in reneging en 
anderzijds gelegen zijn in incongruence, zoals beschreven door Robinson en 
Morrison (2000). 

De zienswijze van Turnley en Feldman vertoont gelijkenissen met de equity 
theory van Adams en Blau’s social exchange theory, alsmede organizational citizenship 
behavior. Dat social exchange relationships in het concept van het psychologisch 
contract een rol spelen, blijkt uit Blau’s definitie van een social exchange 
relationship, waarin hij stelt dat “in contrast to relationships purely based on 
economic exchange, social exchange relationships involve obligations which 
cannot be specified ahead of time and require the parties to trust one 
another” (in: Turnley et al., 2003). Blau stelt vervolgens, dat in social exchange 
relationships alles draait om balans, wat voor Shore en Braksdale (1998) 
betekent dat “employees perceive the level of employee and employer 
obligations within the psychological contract to be similar” (p. 732). Conform 
de theorie van Adams zal een werknemer bepaalt gedrag vertonen indien deze 
balans (dissonantie, zie eerder) verstoord raakt (in: Jansen, 2002). Het gedrag 
hangt af van de richting waarin de balans verstoord wordt. 

3.4.2 Gevolgen van schending 

Onderzoek heeft aangetoond, dat schending (breach) van het psychologisch 
contract negatief gecorreleerd is met werktevredenheid en positief 
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gecorreleerd is met een eventuele intentie om te vertrekken (Lester et al., 
2002). Onderzoek lijkt tevens aan te tonen, dat schending van het contract 
eerder norm dan uitzondering is (in: Van den Brande et al., 2002b). In het 
merendeel van de uitgevoerde onderzoeken blijkt, dat werknemers gemiddeld 
genomen het psychologisch contract geschonden of onvervuld vinden (p. 31). 
Omgekeerd toont onderzoek ook aan, dat werkgevers gemiddeld genomen 
vinden, dat werknemers hun verplichtingen goed vervullen (p. 33). Zeer 
opvallend hierbij is, dat werknemers in deze onderzoeken dit ook vonden. Dit 
lijkt in strijd te zijn met de eerdere opmerking, dat werknemers gemiddeld 
genomen een schending van het psychologisch contract ervaren. De 
verklaring voor deze dualiteit is het feit, dat het de respondenten bepaalde 
schendingen compenseerden met gebieden waar de organisatie de 
verwachtingen overtrof. Deze opvatting komt hiermee overeen met de 
bevindingen van Shore en Barksdale (1998). Volgens Guest en Conway (in: 
Van den Brande et al., 2002b) kunnen organisaties met een sterk 
personeelsbeleid (‘high commitment approach’) hun verplichtingen beter nakomen 
dan organisaties met een zwak personeelsbeleid (‘low commitment approach’) 
(p. 35). De gevolgen van een schending van het psychologisch contract door 
de werkgever zijn zeer divers.  

Onderzoek heeft onder meer de volgende gevolgen aangetoond (in: Van den 
Brande et al., 2002b, p. 33): 

 Verminderde tevredenheid met het werk; 

 Verminderde tevredenheid met de organisatie; 

 Daling van het vertrouwen in de organisatie; 

 Vermindering van de betrokkenheid bij de organisatie; 

 Slechtere beoordeling van de kwaliteit van de arbeidsrelatie; 

 Daling van de intentie om bij de organisatie te blijven / stijging van het 
personeelsverloop; 

 Slechtere prestaties van de werknemer; 

 Minder innovatief gedrag door de werknemer; 

 Minder extra-rol gedrag; 

 Meer tegendraads gedrag / meer protestgedrag; 

 Meer onachtzaamheid. 
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Onderzoek onder registeraccountants heeft aanwijzingen gegeven, dat 
schendingen in het psychologisch contract kunnen leiden tot aantasting van 
de controle-effectiviteit, aantasting van de dossiervorming en vermindering 
van teammotivatie (Klüth, 2003). 

3.4.3 Gevolgen van vervulling of voldoening van het psychologisch contract 

Hoewel het onderzoek naar de gevolgen van het psychologisch contract 
vooral in het teken van negatieve gevolgen heeft gestaan, is uiteraard ook bij 
de positieve gevolgen stilgestaan. Met name de concepten perceived 
organizational support (POS; waargenomen steun van de organisatie) en 
organizational citizenship behavior (OCB; positief gedrag richting de organisatie) 
blijken een positieve relatie te hebben met de mate waarin het psychologisch 
contract is vervuld (zie onder meer Coyle-Shapiro, 2002; Turnley et al., 2003; 
Ten Brink, 2004; Coyle-Shapiro en Morrow, 2005). In het algemeen blijkt 
vervulling van het psychologisch contract tot positieve betrokkenheid bij de 
organisatie te leiden en tot het doen van extra werk buiten de eigen 
taakomschrijving (extra-role behaviour). Daarnaast kunnen we natuurlijk afleiden, 
dat vervulling van het psychologisch contract in beginsel tot het 
tegenovergestelde effect van schending van het contract kan leiden. We zullen 
nu meer aandacht besteden aan de concepten van waargenomen steun van de 
organisatie en positief gedrag richting de organisatie. Beide concepten zijn 
door Makin et al. (1996) ook in verband gebracht met het psychologisch 
contract (zie tabel 3.6). 

Tabel 3.6. Kruising tussen soort contract en de 
bijbehorende verwachtingen (bron: Makin et 
al., 1996, p. 6). 

 Verwachtingen individu Verwachtingen organisatie 

Economisch contract Geld Werk 

Psychologisch contract Aandacht en attentie Positief gedrag richting de 
organisatie 

 
Perceived organizational support (POS) is het gevoel, dat een medewerker krijgt dat 
de organisatie “values their contribution and cares about their well-being” 
(Coyle-Shapiro en Conway, 2005, p. 774). De werknemer dicht de organisatie 
menselijke trekken toe (Aselager en Eisenberger, 2003, p. 492). POS hangt in 
grote mate samen met eerdere ervaringen van de werknemer ten aanzien van 
het ‘gehoord’ worden (p. 492). POS kent drie belangrijke werkgerelateerde 
voorboden, te weten beloning en werkomstandigheden, ondersteuning door 
leidinggevenden, en formele gelijkheid of eerlijkheid (‘procedural justice’) 
(Aselage en Eisenberger, 2003, p. 493). Onderzoek heeft zich vervolgens 
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gericht op het verder uitwerken van deze voorboden. Zo is beloning en 
werkomstandigheden nader uitgewerkt in bijvoorbeeld het krijgen van 
leerervaringen, het verkrijgen van autonomie in het werk of het zichtbaar zijn 
van de prestaties voor het hogere management. Ondersteuning door 
leidinggevenden – of wellicht waardering door ledinggevenden – betreft 
“employees’ beliefs that their supervisors care about them and value their 
contributions (p. 493). Leidinggevenden worden vaak gezien als de 
personificatie van de organisatie en zijn voor de werknemers daarom vaak een 
graadmeter voor ondersteuning en waardering van de organisatie als geheel. 
De laatste voorbode betreft de gelijkheid of eerlijkheid waarmee formele 
procedures binnen de organisatie worden toegepast, met name die van 
salarisverhoging en promotie. Deze eerlijkheid is bijvoorbeeld door Rousseau 
(2005) in verband gebracht met i-deals. 

Er hangt een grote mate van vertrouwen met POS samen. Vertrouwen dat de 
werknemer ‘gehoord’ wordt door de werkgever op ‘beslissende’ momenten. 
Deze momenten kunnen in de privésfeer liggen of betrekking hebben op een 
zakelijk aspect. Volgens de Van Dale is vertrouwen het geloof in iemands 
betrouwbaarheid (p. 3733). Betrouwbaarheid is vervolgens de staat waarin 
men zich op iemand kan verlaten. Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde 
voor het opbouwen en onderhouden van sociale relaties (Six, 2004, p. 1). 
“Vertrouwen komt te voet en gaat te paard” is een bekend gezegde om aan te 
geven hoe fragiel vertrouwen eigenlijk is. Op grond van empirisch onderzoek 
blijkt, dat POS een positieve relatie kent met het gevoel dat men de 
organisatie iets ‘schuldig’ is. In feite een uitwerking van de equity-theory van 
Adams of de social-exchange theory van Blau (zie ook Turnley en Feldman, 1999). 
Het gevoel iets voor de organisatie terug te moeten doen komt bijvoorbeeld 
terug in positief gedrag richting de organisatie. 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) heeft betrekking op gedrag, dat “goes 
beyond that which is formally required by the organization. It is behaviour 
that is intended to assist the smooth running of the organization” (Makin et 
al., 1996, p. 84). Organ (in: Coyle-Shapiro, 2002) definieert OCB als “behavior 
that is discretionary, not directly or explicitly recognized by the formal reward 
system, and that in aggregate promotes the effective functioning of the 
organization . . . the behavior is not an enforceable requirement of the role or 
the job description . . . the behavior is a matter of personal choice” (p. 929). 
Het gaat dus om positief gericht gedrag, dat niet gevraagd wordt door de 
organisatie, maar dat werknemers wel vertonen. Een Nederlandse vertaling 
van dit begrip zou Positief Gedrag richting de Organisatie kunnen zijn, maar 
voor de duidelijkheid en in aansluiting op internationale literatuur hanteren wij 
de afkorting OCB. Er is sprake van gedrag als gevolg van binding met de 
organisatie. Organisatorische binding (organizational commitment) is omschreven 
als “the relative strength of an individual’s identification with and involvement 
in a particular organization” (Mowday et al., 1979, p. 226). Volgens Mowday 
et al. (1979) kent organisatorische binding drie samenhangende factoren. Ten 
eerste is er sprake van een sterk geloof in en acceptatie van de doelen en 
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waarden van de organisatie (p. 226). Ten tweede is er sprake van een 
bereidheid tot zich intensief in te zetten voor de organisatie. Ten derde, en ten 
slotte, kent organisatorische binding een belangrijk gevoel van deel te willen 
blijven van de organisatie. Deze drie factoren geven aan, dat het dus meer gaat 
dan zomaar een loyaliteit richting de organisatie. Het betekent er echt deel van 
uit willen maken. Gekoppeld aan het concept van het psychologisch contract 
is de veronderstelling, dat werknemers pas over zullen gaan tot OCB indien zij 
het gevoel hebben dat de staat van het psychologisch contract een positieve is, 
dus indien de organisatie haar verwachtingen waar weet te maken (Coyle-
Shapiro en Kessler, 2000). 

Makin et al. (1996) geven wel aan, dat er kritiek is geweest op de concepten 
van Mowday et al., met name het feit dat het een eenzijdige benadering van 
binding is. Meyer en Allen (1991) hebben het concept van organisatorische 
binding verdere inhoud gegeven en onderscheid gemaakt in verschillende 
soorten binding, te weten affectieve binding, voortschrijdende binding en 
normatieve binding (p. 61). Affectieve binding is de emotionele binding met 
de organisatie. Verder geven Makin et al. aan, dat binding op meer betrekking 
heeft dan alleen organisatorische binding. Zo onderscheiden zij onder meer 
binding richting beroep, professie, carrière, of vakbond (p. 80). Meyer et al. 
(1993) hebben dan ook hun concept van organisatorische binding verder 
uitgewerkt naar het terrein van binding met een beroep. De binding van vrije 
beroepsbeoefenaren is volgens Hall et al. (2005) niet alleen te vertalen richting 
de organisatie, maar ook richting het beroep. Analoog aan de drie vormen van 
binding volgens Meyer et al. (1991) voegen zij aan deze drie vormen het etiket 
vrij beroep toe (p. 90), zodat we spreken van affectieve binding met het vrije 
beroep (men wil in het beroep werkzaam zijn), voortdurende binding met het 
vrije beroep (men meent dat men in het beroep werkzaam moet zijn) en 
normatieve binding met het vrije beroep (men vindt dat men in het beroep 
werkzaam moet zijn). Binding met het vrije beroep is gedefineerd als “the 
relative strength of an individuals identification with and involvement in a 
profession” (p. 90). Dit is eigenlijk een verbuiging van de eerder gegeven 
definitie van organisatorische binding door Mowday et al. (1979). Vrije 
beroepsbinding is dan gerelateerd aan organisatorische binding en gelijktijdig 
kunnen we stellen, dat vrije beroepsbinding wellicht groter is dan 
organisatorische binding. Deze veronderstelling komt overeen met onze 
eerder gevormde gedachten over het type psychologisch contract van de 
accountant. 

Onderzoekers hebben verschillende aspecten van OCB geïdentificeerd. 
Podsakoff et al. (in: Coyle-Shapiro, 2002) geven op basis van hun 
literatuurbeoordeling van OCB aan, dat er ongeveer 30 verschillende 
dimensies te onderkennen zijn, waarbij wellicht sprake is van overlap. Veel 
van deze dimensies zijn ontleend aan Katz (1964). Katz stelt, dat gedrag 
richting de organisatie in esssentie uit drie typen bestaat (p. 132). In de eerste 
plaats moet er sprake zijn van medewerkers die bereid zijn deel uit te willen 
maken en blijven van het ‘systeem’. In de tweede plaats moeten deze 
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medewerkers hun taken en verantwoordelijkheden op een betrouwbare 
manier uitvoeren en in de derde plaats moet er ruimte zijn voor vernieuwende 
vormen van werken voorbij de eigen taakomschrijving, die bijdragen aan het 
realiseren van de organisatiedoelen. Deze drie basistypen werkt hij vervolgens 
nader uit in vijf concepten. Deze concepten zijn samen te vatten onder de 
noemer ‘betrokken zijn bij de organisatie’. Werkzaamheden van individuele 
medewerkers zijn gericht op het verbeteren van de organisatie als geheel. 
Interessant hieraan is, dat Katz een relatie legt tussen zijn suggesties over 
gedrag richting de organisatie en de bureaucratietheorie van Weber, zodat we 
hier een aansluiting hebben met onze behandeling van organisatiestructuren 
in hoofdstuk 3. Katz legt uit, dat hij zes gedragsvormen (Katz noemt dit 
motivatiepatronen) als leidend ervaart voor medewerkers die daadwerkelijk in 
het belang van de organisatie handelen. Deze zes gedragsvormen zijn 
achtereenvolgens (p. 134): 

 Conformity to legal norms or rule compliance (1); 

 Instrumental system rewards (2); 

 Instrumental individual rewards (3); 

 Intrinsic satisfaction from role performance (4); 

 Internalization of organizational goals and values (5); 

 Involvement in primary-group relationships (6). 

Het gaat er dus om, dat medewerkers vrijwillig voldoen aan de procedures 
binnen de organisatie (1), zodat zij toegang krijgen tot algemene beloningen 
binnen de organisatie (2), zoals secundaire arbeidsvoorwaarden of goede 
werkomstandigheden en individuele belongingen op grond van individuele 
prestaties (3). Daarnaast moet er sprake zijn van een duidelijke voldoening 
krijgen in de uitvoering van de eigen functie (4). Het werk zelf geeft de 
motivatie aan de medewerker. Ten aanzien van het delen van normen en 
waarden met de organisatie (5) geldt min of meer hetzelfde. De medewerker 
acht deze namelijk ook voor zichzelf en vanuit zichzelf van toepassing, wat 
zich onder meer uit in het feit, dat men graag in de aanwezigheid van 
gelijkgestemden is (6). Het feit deel uit te maken van een groep, levert een 
bepaalde mate van voldoening op. Deze groep kan formeel of informeel zijn 
(Jansen, 2002, p. 125). 

3.5 Implicaties voor het onderzoek 

Dit hoofdstuk heeft zich gericht op de sociale relatie tussen werkgever en 
werknemer. Naast het formele (juridische) arbeidscontract ontwikkelt zich 
ook een psychologisch contract tussen beide partijen. In de literatuur is 
onderscheid gemaakt in transactiegerichte en relationele psycholische 
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contracten, waarbij transactiegerichte contracten een wellicht kortere termijn 
kennen dan relationele contracten en ook meer gericht zijn op een tastbare 
uitwisseling van verwachtingen. Relationele contracten daarentegen 
ontwikkelen zich in de tijd en passen zich dan ook aan naar mate de 
contractpartijen meer ervaring met elkaar hebben of krijgen. 

Normaliter ontwikkelt zich tussen accountant en accountantskantoor ook een 
duurzame relatie. De accountant kan op verschillende momenten in de 
accountancy instromen, maar voltooid een opleiding altijd via een 
accountantskantoor. Vanuit eerder onderzoek (Klüth, 2003) is gebleken, dat 
de gemiddelde duur van de arbeidsrelatie onder registeraccountants 8.8 jaar 
bedraagt. Deze duur is deels verklaarbaar vanuit het feit, dat de 
accountantsorganisatie de studie tot registeraccountant bekostigd. Deze studie 
is nominaal 8.5 jaar, uitgaande van een aanvang van de opleiding volgend op 
de middelbare schoolopleiding. De duur van deze arbeidsrelatie heeft tot 
gevolg, dat het proces van psychologische contractvorming relatief geruime 
tijd voor rijping heeft. De accountant en het kantoor hebben dus voldoende 
tijd om aan elkaar te wennen. Naarmate het dienstverband vordert, neemt 
ook het psychologisch contract scherpere vormen aan. De accountant begint 
zich meer bewust te worden van geschapen en nagekomen verwachtingen en 
zal het accountantskantoor aanspreken op het niet nakomen van de relatie. 
Dit aanspreken kan overigens expliciet, maar vooral ook impliciet gebeuren, 
bijvoorbeeld door het vertonen van afwijkend gedrag of het uitsluitend 
uitvoeren van verplichte taken (geen extra-rol gedrag). Dit onderzoek is 
geïnteresseerd in de gevolgen van het impliciet aanspreken van het 
accountantskantoor bij ongewenste veranderingen in de staat van het 
psychologisch contract. Via de staat van het contract willen we ook 
wegblijven van de discussie over het soort contract dat een accountant met de 
accountantsorganisatie kan hebben. Vanwege de gemiddeld langdurige 
arbeidsrelatie ligt een typering als relationeel contract voor de hand, maar deze 
veronderstelling is niet zaligmakend. De huidige arbeidsmarkt voor 
accountants is zo ‘goed’, in termen van een grotere vraag dan aanbod, dat 
accountants makkelijker van organisatie wisselen als het ergens anders beter 
geregeld lijkt. Het gras is dan kennelijk groener bij de buren. 
Accountantsorganisaties zien de krapte op de arbeidsmarkt met lede ogen 
tegemoet, waardoor in termen van het psychologisch contract verwachtingen 
kunnen worden gewekt, die de organisatie simpelweg niet kan of wil nakomen 
als het er op aankomt, maar wel belooft zolang de potentiële medewerker 
maar tekent. Deze ogenschijnlijke uitwisselbaarheid van werkgevers duidt dan 
eerder op een transactiegericht contract, in lijn ook met de suggesties van 
Lepak en Snell, maar hoe kan er nu sprake zijn van een transactiegericht 
contract als er tevens sprake is van een langdurige relatie? De 
onderhandelingsruimte van accountants gaf ons ook aanleiding om 
Rousseau’s concept van i-deals onder de aandacht te brengen. Het is wellicht 
mogelijk, dat de staat van het psychologisch contract onder invloed staat van 
de aanwezigheid van i-deals, met name in die situaties waarin accountants zijn 
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overgestapt van baan en bepaalde eisen hebben gesteld ten aanzien van hun 
functie en werkinhoud. 

Vandaar dat we ons onderzoek wensen toe te spitsen op de inhoud van het 
psychologisch contract. We sluiten daarbij aan op eerder onderzoek en richten 
ons op de elementen, die accountants van toepassing achten op hun 
arbeidsrelatie met het kantoor. De werkgeverszijde laten we buiten 
beschouwing, omdat accountants veelal in kleinere teams werken, wat de 
identificatie van de organisatie als werkgever bemoeilijkt. 

Naast de inhoud besteden we in dit onderzoek ook aandacht aan de gevolgen 
van het psychologisch contract. Wij richten ons daarbij, conform onze 
uiteenzettingen in hoofdstukken 1 en 2, op de invloed van het contract op de 
vakkundige oordeelsvorming van registeraccountants. Onze voornaamste 
stellingname is, dat een verminderde kwaliteit van de staat van het 
psychologisch contract een negatieve invloed heeft op de vakkundige 
oordeelsvorming van registeraccountants. Vermoedelijk staat deze relatie zelf 
ook weer onder invloed van een aantal bemiddelende factoren. In dit 
hoofdstuk hebben we onder meer aandacht besteed aan de mate waarin 
medewerkers positief gedrag richting de organisatie tonen en de mate waarin 
medewerkers binding met hun beroep hebben. Het vermoeden bestaat, 
gezien het verloop onder accountantskantoren, dat accountants meer binding 
met hun beroep dan met hun accountantskantoor hebben. 

3.5.1 Hypothesevorming 

Verkruijsse (2005) komt in zijn onderzoek naar de vakkundige 
oordeelsvorming van Nederlandse accountants tot de mogelijk ontluisterende 
conclusie, dat er van consensus onder accountants geen sprake is. Hij spreekt 
dan ook over oordeelsvorming van een vakkundige in plaats van vakkundige 
oordeelsvorming. Zijn bevindingen staan daarmee lijnrecht tegen over eerdere 
bevindingen, zoals behandeld in hoofdstuk 2 van dit proefschrift. Daarbij 
moet gezegd wordend, dat de casus van Verkruijsse zich – vanuit zijn 
vakgebied als docent – uitsluitend richtte op de beoordeling van de 
administratieve organisatie. Andere momenten van vakkundige 
oordeelsvorming, zoals bepaling van de materialiteit, zijn niet in het 
onderzoek betrokken. De Koning (2006) stelt vindt de conclusies van 
Verkruijsse overigens discutabel. Zijn kritiek richt zich onder meer op het feit, 
dat het gehanteerde onderzoeksinstrument onvoldoende gericht is op de 
beantwoording van de onderzoeksvragen en dat er sprake is van 32 varianten 
van de casus, waardoor “de verkregen oordelen (…) niet zonder meer met 
elkaar te vergelijken [zijn; GK]” (p. 266). In zijn herberekening van de 
onderzoeksresultaten komt De Koning tot een andere uitkomst dan 
Verkruijsse, zodat zijn conclusie is dat de onderzoeksresultaten “helaas multi-
interpretabel” (p. 267) zijn. Verkruijsse (2006) deelt overigens de mening van 
De Koning niet. Geen van beide auteurs, echter, gaan in op de vraag waarom 
er geen sprake van consensus is. De achterliggende reden blijft dus onbelicht. 
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Consensus en het psychologisch contract 

Wij achten consensus een noodzakelijke voorwaarde voor het kunnen 
functioneren als accountant. Wanneer er namelijk geen sprake van consensus 
onder accountants bestaat, loopt de beroepsgroep het risico dat afnemers van 
accountantsproducten specifiek op zoek gaan naar een accountant wiens 
oordeel overeenkomt met de wensen van deze afnemer. In de Angelsaksische 
context wordt dit ook wel ‘opinion shopping’ genoemd. Het ontbreken van 
consensus dient daarom verder onderzocht te worden. Onderzoeksmodellen 
zoals dit van Jansen en De Waal (2002) erkennen, dat persoonlijke factoren en 
omgevingsfactoren een rol kunnen spelen bij de prestatie van de werknemer. 
Vertaald naar de accountancy is de prestatie van de werknemer de vakkundige 
oordeelsvorming van de accountant. Ontbreken van consensus kan 
voortkomen uit verminderde binding met de organisatie waar de accountant 
werkzaam is. Verkruijsse (2005) geeft aan, dat nader onderzoek naar de 
invloed van beperkingen, zoals “persoonlijke omstandigheden” (p. 181), 
gewenst is. 

Accountancy is een studie van lange adem. Over het algemeen zijn aspirant-
accountant en accountantskantoor gedurende langere tijd aan elkaar 
verbonden. In termen van het soort psychologisch contract dat dan ontstaat, 
spreken we dan van een relationeel contract. De markt van de accountancy is 
overspannen, waarbij de vraag naar accountants het aanbod overtreft. 
Gepaard aan de huidige tijdgeest waarin binding met een specifieke werkgever 
minder wordt, zou men kunnen veronderstellen, dat vooral de jongere 
accountants zich minder verbonden voelen met een specifiek 
accountantskantoor. Dit komt voort uit de zienswijze van Miles en Snow, die 
we in dit hoofdstuk aanhaalden, waarin de auteurs accountancy als een 
marktsegment omschreven dat gebaat is bij een psychologisch contract 
gebaseerd op marktwerking. Dit impliceert een meer transactioneel gericht, of 
individueel onderhandeld contract, waarmee dan wel een strijdigheid optreedt 
met de theorie van Rousseau op dit punt. De staat van het psychologisch 
contract, zijnde de perceptie van medewerkers ten aanzien van de mate waarin 
de werkgever de voorwaarden van het psychologisch contract nakomt, kan 
hier uitkomst bieden, omdat het de kwalificatie van relationeel versus 
transactioneel buiten beschouwing laat. Binding met de beroepsgroep en 
binding met de accountantsorganisatie zijn als het ware los van elkaar te zien, 
hoewel dit vermoedelijk voor oudere accountants niet het geval zal zijn.  

Daarom stellen wij de volgende hypothesen voor: 

H3a: Consensus ten aanzien van een gelijksoortige taak neemt toe naarmate er sprake is 
van een positieve staat van het psychologisch contract. 

H3b: De positieve samenhang tussen consensus en de staat van het psychologisch contract is 
sterker voor meer ervaren accountants dan voor minder ervaren accountants. 
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Richtlijnen versus controlestandaarden 

Aan het begin van hoofdstuk 2 hebben we stilgestaan bij de vraag of 
accountancy nu een beroep of een professie is. De conclusie op basis van de 
literatuur van het professionaliseren is, dat accountancy als een professie 
gezien moet worden, in deze dissertatie omschreven als vrij beroep. Via het 
proces van professionaliseren heeft de accountancy zich ontwikkeld tot de 
wettelijke norm voor het certificeren van jaarrekeningen. 

Om deze positie in de maatschappij te bewaken heeft de beroepsgroep een 
‘body of knowledge’ ontwikkeld en een ethische code, waaraan 
beroepsbeoefenaren gehouden zijn bij de uitoefening van hun vak. De 
toepassing van de beroepsregels is dan een voorwaarde om van vakkundige 
oordeelsvorming te spreken. In de afgelopen jaren zijn de beroepsregels 
regelmatig onderwerp van discussie geweest. De recentelijk gehouden 
vergadering van het Koninklijk NIVRA over de acceptatie van een nieuwe 
gedragscode (2006) heeft bewezen, dat het daadwerkelijk om een van de 
fundamenten van de uitvoering van het beroep gaat. Externe toezichthouders, 
zoals de Autoriteit Financiële Markten, oefenen invloed uit op de inhoud en 
samenstelling van de beroepsregels. De Richtlijnen voor de 
Accountantscontrole zijn vervangen door de Nadere Voorschriften Controle- 
en overige standaarden (NVCOS). Deze hebben een hogere werkingskracht 
dan de Richtlijnen en zijn ook dwingender van toon in termen van welke 
werkzaamheden de accountant in een bepaalde situatie geacht wordt uit te 
voeren. De regeldruk wordt door de meeste accountants (verbaal) als negatief 
ervaren, hoewel uit onderzoek van het maandblad De Accountant in 
samenwerking met werving- en selectiebureau Alterim blijkt, dat dit geen 
voorname reden lijkt om de accountancy te verlaten. Althans, de 
respondenten zijn er niet specifiek naar gevraagd, anders dan imago van het 
beroep (gemiddeld 2.1% als belangrijkste reden). De ontstane toename in 
regelgeving kan gevolgen hebben voor de perceptie van de staat van het 
psychologisch contract. Vrije beroepsbeoefenaren verlangen van hun 
werkgevers een interessante en uitdagende baan, die ruimte biedt voor eigen 
inbreng. Accountants kunnen het dus hun werkgevers ‘kwalijk’ gaan nemen 
dat de toenemende regelgeving een directe invloed op (de uitoefening van) 
hun vak heeft (regeldruk). Dit staat op gespannen voet met de toenemende 
mate waarin accountants en accountantskantoren aan regels dienen te 
voldoen, waarbij onderscheid mogelijk is in externe regelgeving vanuit 
beroepsorganisaties en wetgever en interne regelgeving vanuit de 
accountantsorganisatie waar men werkzaam is. Accountants kunnen 
vervolgens het voldoen aan wet- en regelgeving in combinatie met de 
commerciële doelstellingen van een accountantsorganisatie ervaren als 
werkdruk. Als gevolg hiervan formuleren wij de volgende hypothesen: 
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H4a: De perceptie van toegenomen regelgeving (=regeldruk) leidt tot een lagere staat van het 
psychologisch contract met de accountantsorganisatie. 

H4b: Een toename in werkdruk leidt tot een afname van de staat van het psychologisch 
contract. 

Eigen inbreng als demper voor compliance 

De Wta verlangt, dat de externe accountant zich aan het stelsel van 
kwaliteitsbeheersing houdt. Sinds de invoering van de Wta zijn 
accountantsorganisaties verplicht een compliance officer aan te stellen, die 
intern toezicht houdt op de naleving van het stelsel van kwaliteitsbeheersing 
van het betreffende kantoor. Wanneer een accountant zich niet aan het 
geformuleerde stelsel houdt, verwacht de Wta dat de beleidsbepalers de 
betreffende accountant hierop aanspreken. Dit kan variëren van een 
‘normoverdragend gesprek’, via een sanctie tot ontslag. De wet schrijft deze 
maatregelen niet voor, maar verwacht wel actie van de organisatie. 

Compliance lijkt daarmee op gespannen voet met de professionalisering van 
het vak staan. De vrije beroepsbeoefenaar wenst immers geen inbreng van 
buitenaf op de manier waarop hij of zij de werkzaamheden uitvoert. Maar is 
dit ook werkelijk zo? Een accountantsorganisatie zou de perceptie van eigen 
inbreng bij professionals ook kunnen benutten om compliance met de wet- en 
regelgeving te bewerkstelligen. Namelijk door de inrichting van het primaire 
proces zodanig te maken, dat er sprake is van een optimum tussen eigen 
inbreng en het voldoen aan de gestelde wetten en regels. En vervolgens in 
communicatie hierop de nadruk te leggen in plaats van op het voldoen aan 
wet- en regelgeving. Wij vragen ons af of accountantsorganisaties de invloed 
van compliance en werkdruk kunnen beïnvloeden door een appèl te doen op 
de eigen inbreng van professionals. 

We formuleren daarom de volgende hypothesen: 

H4c: De staat van het psychologisch contract is positiever naarmate de registeraccountant 
meer eigen inbreng in het werk heeft. 

H4d: Een hogere eigen inbreng in het werk verzwakt de invloed van regeldruk en werkdruk 
op de staat van het psychologisch contract. 

Accountancy is een geesteshouding 

In hoofdstuk 2 hebben we via Hall (1968) aangegeven, dat vrije 
beroepsbeoefenaren een bepaalde houding of attitude richting hun vakgebied 
hebben. Van de attitudes die Hall opsomt, zijn voor accountants vooral de 
‘zelfregulering’ en ‘autonomie’, evenals ‘roeping’ de attitudes in het kader van 
de nieuwe regelgeving naar onze mening van belang. De binding die 
accountants met hun vakgebied hebben, kan wellicht een bemiddelende factor 
zijn in de invloed van nieuwe regelgeving. Negatieve gevoelens over 
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regelgeving worden dan als het ware gecompenseerd door positieve gevoelens 
over het beroep. 

Meyer en Allen (1991) hebben een driedeling van organisatiebinding 
gepresenteerd. Deze driedeling is in een later artikel van Meyer et al. (1993) 
vertaald naar de binding in beroepen (zie ook Hall et al., 2005). De driedeling 
bestaat uit affectieve binding, voortschrijdende binding en normatieve 
binding. Compensatie van negatieve gevoelens vindt vooral plaats via 
affectieve binding met het beroep. De accountant wil daadwerkelijk als 
accountant werken. Voortschrijdende binding – de accountant meent als 
accountant werkzaam te moeten zijn – is in het licht van de huidige 
arbeidsmarkt minder of niet relevant. Voortschrijdende binding hangt vaak 
samen met de ‘kosten’ (“penalties for making a switch”; Stebbins, in: Meyer 
en Allen, 1991, p. 65) van vertrek. Indien deze namelijk hoger zijn dan de 
‘opbrengsten’ dan zal een accountant als accountant werkzaam blijven. De 
kosten zijn voor accountants laag. Accountants zijn zeer gevraagd en kunnen 
ook gemakkelijk aan een baan komen. Een verandering van werkomgeving 
valt daarom naar verhouding mee (tenzij men teveel verworvenheden (i-deals) 
heeft vergaard). Normatieve binding is gerelateerd aan de roeping die een 
accountant kan ervaren ten opzichte van het beroep. Ook normatieve binding 
kan een bemiddelende invloed op de negatieve gevoelens uit hoofde van 
regelgeving hebben. Op grond hiervan formuleren wij de volgende hypothese: 

H5: Een hogere affectieve en normatieve professionele binding verzwakken de invloed van 
regeldruk op de staat van het psychologisch contract. 

Waargenomen steun vanuit de organisatie. 

Waargenomen steun vanuit de organisatie hangt in belangrijke mate samen 
met wederzijdse eerlijkheid en vertrouwen. We hebben daarom aandacht 
besteed aan de de ‘leader-member-exchange’ of LMX. Volgens LMX is de 
kwaliteit van de relatie die zich tussen leider en ondergeschikte ontwikkelt, een 
voorspellende waarde hebben voor “performance-related and attitudinal job 
outcomes, especially for employees” (Jansen en Van Yperen, 2004, p. 371). 
De manager zorgt voor gevoel van vertrouwen bij de medewerker, die op zijn 
of haar beurt positief gedrag zal vertonen. Binnen ons onderzoek 
veronderstellen wij, dat LMX een invloed heeft op de staat van het 
psychologisch contract. Daarom formuleren wij de volgende hypothese: 

H6: Een negatief relatie met de manager leidt tot een lagere staat van het psychologisch 
contract. 
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H o o f d s t u k  4  

DE OMGEVING VAN DE PROFESSIONAL 

4 Organisatiestructuur en personeelsmanagement 

In het voorgaande hoofdstuk hebben we stil gestaan bij de brug tussen 
professional en organisatie. In het nu voorliggende hoofdstuk richten we onze 
blik op deze organisatorische context waarbinnen de registeraccountant de 
werkzaamheden verricht. Daartoe zullen we accountancy in organisatievorm 
behandelen en nader stilstaan bij het beheersen van de activiteiten die de 
organisatie ontplooit. Aangezien we vanuit onze centrale onderzoeksvraag 
voornamelijk geïnteresseerd zijn in de personele aspecten van het vakgebied 
accountancy, zullen we vanuit de algemene organisatiebeschouwing van 
accountantskantoren10 ons in dit hoofdstuk vervolgens richten op de 
personele activiteiten die een accountantsorganisatie ontplooit. Van daaruit 
slaan we een brug naar Human Resource Management. We geven daarbij een 
weergave van de voor ons relevante literatuur op het gebied van Human 
Resource Management, waarbij onze aandacht ligt op de toepassing van 
Human Resource Management (hierna: HRM) binnen 
accountantsorganisaties. 

In §4.1 geven we vanuit de organisatieleer eerst een beschouwing van 
accountantsorganisaties. In de beschouwing betrekken we zowel juridische als 
structuuraspecten. We starten §4.2 met een definitieverkenning van het begrip 
Human Resource Management, waarna een behandeling van de literatuur 
inzake HRM plaatsvindt. Verschillende modellen en inzichten zullen hierbij 
behandeld worden om een beeld te geven van de problematiek van HRM. In 
§4.3 bespreken we vervolgens HRM binnen de context van de accountancy. 
We besluiten het hoofdstuk met §4.4 met implicaties voor het onderzoek en 
hypothesevorming. 

4.1 Accountantsorganisaties: juridische en organisatiekundige aspecten 

Het accountantsberoep is vooral een persoonlijk beroep (Frielink en Van 
Kollenburg, 1996, p. 147) wat met zich meebrengt, dat accountants 
zelfstandig verantwoordelijk zijn voor hun werkzaamheden en beslissingen, 
“ongeacht of zij zelfstandig, in maatschap of in dienstbetrekking het beroep 
uitoefenen” (p. 147). Desondanks zijn in de ontwikkeling van het beroep 
accountantskantoren ontstaan als bundeling van krachten. Dit vloeit voort uit 
de vaststelling van onder meer Jansen (2002), dat mensen zich organiseren, 
omdat men “het werk niet alleen af kan” (p. 275). Het optreden in een 

                                                 
10 In dit onderzoek worden de termen accountantskantoor en accountantsorganisatie door elkaar 

gebruikt als synoniemen. De term accountantsorganisatie wordt in het beroep vanuit wet- en 
regelgeving steeds vaker gebezigd. 
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samenwerkingsverband heeft wel grote gevolgen voor de individuele 
accountant, omdat deze naast de eigen vaktechnische verantwoordelijkheden 
ook in zekere mate verantwoordelijk wordt voor de werkzaamheden van 
collega-accountants omdat men (vaak) onder gemeenschappelijke naam naar 
buiten treedt. Frielink en Van Kollenburg (1996) merken in dit verband op, 
dat het maatschappelijk verkeer de verwachting heeft dat “allen die onder die 
naam optreden zullen zorgen voor een goede beroepsuitoefening” (p. 148). 

Een organisatieanalyse is op velerlei manieren uit te voeren, afhankelijk van 
het perspectief van waaruit men de organisatie benadert of wenst te 
benaderen. Aangezien een juridische analyse meer van belang is voor 
aansprakelijkheid dan voor de inrichting van het werk, concluderen we dat de 
juridische structuur heeft geen specifieke gevolgen voor de werkzaamheden 
van de individuele accountant of de kwaliteit daarvan. Vandaar dat wij in dit 
onderzoek de juridische structuur niet als variabele in de metingen zullen 
betrekken. De huidige tendens naar rechtspersoonlijkheid van 
accountantskantoren (Van Lent, 1999) maakt wel, dat besluitvorming meer 
centraal bij de Raad van Bestuur komt te liggen, in plaats van bij de voor 
maatschappen11 zo kenmerkende entente structuur, waarbij het principe van 
nevengeschiktheid (Keuning en Eppink, 2004, p. 152) kenmerkend is. 
Besluitvorming berust in dergelijke organisaties op consensus. Saillant detail 
voor accountantsorganisaties is evenwel, dat de leden van de Raad van 
Bestuur leiding geven aan de partners in de organisaties, terwijl dezelfde 
partners de aandeelhouders zijn, die de leden van de Raad van Bestuur 
benoemen. 

4.1.1 Organisatorische structuur12 

We richten we ons daarom tot de interne organisatie van 
accountantskantoren. Organiseren betreft het “scheppen van doelmatige 
verhoudingen tussen beschikbare mensen, middelen en handelingen om 
bepaalde doeleinden te bereiken” (Keuning en Eppink, 2004, p. 4). Maister 
(2003) maakt onderscheid in drie lagen in de organisatie, te weten de partners, 
de managers en de trainees. Binnen de context van accountantskantoren zou 
men ook kunnen spreken van partners, accountant-medewerkers en assistent-
accountants. Deze lagen zijn met behulp van de structureringsstappen zoals 
onderkend door Kruisinga en aangevuld door Keuning en Eppink (2004), te 
weten 1) verticale differentiatie, 2) hiërarchering, 3) functionalisatie en 4) 
afdelingsvorming, nader toe te lichten. 

                                                 
11 Sinds de wetswijziging in 2005 van Titel 13 BW 2 maakt de wet alleen nog mar onderscheid in 

openbare en niet-openbare personenvennootschappen. Niet-openbare personenvennootschappen 
zijn in veel gevallen vergelijkbaar met wat voorheen maatschappen werden genoemd (Bergwerff et al., 
2005, p. 659). 

12 Zie voor een uitgebreide organisatieanalyse appendix D. 
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Organisaties verbijzonderen op basis van een kostenmotief in verticale zin en 
op basis van een bestuursmotief in horizontale zin. Voor accountantskantoren 
betekent dit dat er een gelaagdheid is ontstaan, waarbij routinematige 
werkzaamheden door assistenten worden uitgevoerd en de niet-routinematige 
werkzaamheden door accountant-medewerkers of partners ter hand worden 
genomen. Maister (2003) heeft het in dit verband over “the finders, the 
minders, and the grinders of the business” (p. 7). Finders zijn de partners die 
voor nieuwe opdrachten moeten zorgen, die door de minders, de managers 
worden beheerst, terwijl de grinders, de assistenten, de werkzaamheden veelal 
uitvoeren. De organisatiestructurering heeft ook inzichtelijk gemaakt, dat 
ondersteunende afdelingen kunnen ontstaan bij het bundelen van specifieke 
kennis of arbeid om de lijn te ontlasten. Binnen de context van 
accountantskantoren zijn deze ondersteunende afdelingen vaak 
gespecialiseerde hulpdiensten, omdat zij bevoegdheid hebben om de lijn te 
dwingen bepaalde voorschriften en richtlijnen na te leven. 

Keuning en Eppink (2004) hebben enkele ontwerpregels opgesteld voor het 
opbouwen en uitbouwen van een organisatiestructuur. De ontwerpregels zijn 
bedoeld om te ondersteunen in het aanpassen van de organisatiestructuur en 
“wel zodanig dat het functioneren (weer) voldoet aan de eisen die door de 
externe en interne bedrijfsomgeving worden gesteld” (p. 222). De regels zijn 
via twee continua samen te vatten. 

 

Figuur 4.1. Ontwerpregels voor 
organisatiestructurering (Keuning en Eppink, 
2004, p. 223). 

Interne differentiatie is “het fasegewijs verdelen van de op elkaar volgende 
handelingen of bewerkingen over afzonderlijke functionarissen” (Keuning en 
Eppink, 2004, p. 158) en ontstaat bij een relatief gering aantal homogene 
producten. Interne specialisatie daarentegen is “arbeidsverdeling naar de 
doelstelling van de te verrichten handelingen; (…) naar product, 
marktsegment of geografische plaats” (p. 160) en komt voor bij een grotere 
verscheidenheid aan producten. Relatieve centralisatie is meer geëigend in 
organisaties met een grotere homogeniteit in combinatie met een stabiele en 
duurzame omgeving. Relatieve decentralisatie, daarentegen, speelt eerder een 
rol bij meer heterogene organisaties die opereren in een relatief veranderlijke 
omgeving of een meer tijdelijk bestaansrecht hebben (p. 223). 

Interne differentiatie Interne specialisatie

Relatieve centralisatie Relatieve decentralisatie
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Met behulp van de ontwerpregels kunnen we inzichtelijk maken hoe de 
accountantsorganisatie zich qua structuur ontwikkeld heeft (zie tabel 4.1) In 
de eerste plaats kunnen we constateren, dat verdeling van werkzaamheden de 
vraag met zich meebrengt, of deze verdeling mogelijk problemen oplevert 
voor de manier waarop een accountant zijn of haar werk beleeft. Niet alle 
werkzaamheden meer zelf uit kunnen of mogen voeren, geeft wellicht 
aanleiding voor vermindering van de tevredenheid in het werk. Anderzijds 
kunnen veranderingen van werkzaamheden als gevolg van (natuurlijke) 
promotie tot verhoging van ervaren werkdruk leiden. De verdeling van 
werkzaamheden heeft voorts gezagsverhoudingen tot gevolg. Deze 
gezagsverhoudingen kunnen eveneens aanleiding geven tot organisatorische 
problemen.  

Tabel 4.1. Gevolgen van organisatie-
ontwerpregels voor de accountantsorganisatie. 

Ontwerpregel Gevolg voor de accountantsorganisatie 

Verticale differentiatie Werkzaamheden zijn verbijzonderd naar 
verschillende niveau’s. Op een accountantskantoor 
zijn minimaal drie niveau’s te onderkennen: de 
partners, de managers en de assistenten (Maister, 
2003). De verdeling van de werkzaamheden brengt 
tot uitdrukking dat er verschillen in benodigde 
kennis en kunde zijn. 

Hiërarchering De verbijzondering van werkzaamheden heeft tot 
aparte functieniveau’s geleid, zoals omschreven bij 
de verticale differentiatie. Taken zijn gebundeld tot 
functies. Hierdoor ontstaan gezagsverhoudingen. 

Functionalisatie Dit heeft geleid tot een organisatie ingericht naar 
eindproduct. De verschillende fasen van het 
accountantsproces hebben niet geleid tot aparte 
functionele afdelingen. De indeling naar 
eindproduct geeft ook de mogelijkheid 
medewerkers naar eindproduct op te leiden en in te 
delen. Verder is indeling naar sectoren of 
marktgroepen mogelijk. 

Afdelingsvorming Afdelingsvorming daarbinnen heeft plaatsgevonden 
naar het soort klant dat een betreffende partner 
bedient. Onderscheid is bijvoorbeeld mogelijk naar 
beursondernemingen en middenbedrijf, of naar 
soort onderneming, zoals ziekenhuis of 
overheidsinstelling. 
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Het product accountantscontrole is, zoals in hoofdstuk 2 beschreven, in 
beginsel op te delen in een aantal fasen. Het is echter de vraag of deze fasering 
overeenkomt met de definitie van interne differentiatie. Een accountant is 
namelijk in staat alle benodigde handelingen zelfstandig uit te voeren. Om 
economische redenen voeren verschillende niveau’s van medewerkers de 
werkzaamheden uit, maar dit zijn niet per definitie op elkaar volgende 
handelingen of bewerkingen. Eerder is er sprake van parallelle handelingen, 
die samen het product accountantscontrole vormen. Het onderscheid is niet 
(te) strikt te maken. Een accountantsorganisatie voert normaliter een beperkt 
aantal producten in haar assortiment, die elkaar ook vaak aanvullen, dus een 
grotere mate van homogeniteit in zich dragen. De invloed van de ‘body of 
knowledge’ in deze producten is voor een kennisintensieve organisatie als een 
accountantskantoor echter dusdanig, dat deze een interne specialisatie min of 
meer dicteert. 

De product/markt omgeving van een accountantskantoor is over het 
algemeen te typeren als stabiel en duurzaam. Vanuit de jaarverslagen van de 
grote vier accountantskantoren blijkt, dat ongeveer 50%-65% van de omzet 
vanuit accountantscontrole gegenereerd wordt. De aard van de 
accountantscontrole is de afgelopen jaren niet substantieel gewijzigd, anders 
dan onder invloed van de informatietechnologie13. De wettelijke status van de 
accountantscontrole maakt bovendien, dat accountants in beginsel ook een 
stabiele markt ervaren. De markt is de afgelopen jaren wel steeds 
veranderlijker (mondiger) geworden. Op grond van de ontwerpregels is een 
accountantskantoor te schetsen als een organisatie met meerdere producten 
en segmenten in een relatief duurzame omgeving. Dit heeft tot gevolg, dat een 
accountantskantoor idealiter te structureren is als een gecentraliseerde 
product-afdelingsvorm, afhankelijk van de mate van interne specialisatie. De 
centralisatiegedachte vloeit voort uit het vaak bestaan van meerdere 
vestigingen van een kantoor, verspreid over het land, of gespecialiseerde 
afdelingen, maar altijd tegen de achtergrond van eenheid van product en in 
uitvoering van werkzaamheden. De functionele vorm van de organisatie is, 
zoals we eerder concludeerden, naar eindproduct vormgegeven. Aan de hand 
van het groeimodel van Greiner, zoals dit is aangevuld door onder meer 
Keuning (2006), is dit in appendix D verder uitgediept. 

4.1.2 Organisatieconfiguraties 

In de literatuur is veel aandacht gegeven aan het beschrijven van ideaaltypen 
van organisaties in de veronderstelling, dat hoe meer een organisatie een 
bepaald ideaaltype benaderd hoe effectiever deze organisatie is. Binnen dit 
onderzoek een nuttige veronderstelling, want – zo vragen wij ons af – zal een 
accountantskantoor betere kwaliteit leveren indien het georganiseerd is op een 

                                                 
13 De introductie van XBRL – Extended Business Reporting Language – als leidende vorm van 

financiële verslaggeving betekent potentieel wel een significante omwenteling in de manier waarop 
accountants organisaties controleren. 
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manier die het best bij de werkzaamheden past. In de literatuur spreekt men 
van zogenaamde organisatieconfiguraties. Een configuratie is een samenstel 
van factoren dat tot één geheel leidt. Van de configuratietheorieën hebben 
Mintzberg (1983) en Miles en Snow (1978) de meeste aandacht ontvangen 
(Doty et al., 1993, p. 1196). Daarnaast is de theorie van Weber dominant 
(Mansfield, 1973). 

Mintzberg: Structure in Fives 

Het ligt voor de hand de theorie van Mintzberg als uitgangspunt te nemen, 
aangezien deze theorie in Nederlandse context regelmatig is benut in het 
kader van onderzoek naar organisaties en human resource management (zie 
onder meer Paauwe, 1989 en 1991; Sonnenberg, 2006 of Verburg, 1998: in 
Sonnenberg, 2006). Enige kritiek op Mintzberg’s theorie is hier echter op zijn 
plaats (zie ook Keuning en Wolters, 2007). Ten eerste hanteert Mintzberg in 
zijn artikel de term structuur doet vermoeden, dat hij een typologie van 
organisaties schetst aan de hand van de vijf benoemde elementen. Een 
organisatietypologie betekent echter, dat organisatievormen elkaar moeten 
uitsluiten. De typen die Mintzberg schetst (zie tabel 4.2) sluiten elkaar niet uit. 
Dit blijkt ook uit een later artikel van Mintzberg (1991), waarin nieuwe 
organisatietypen worden geïntroduceerd op basis van andere ontwerpcriteria. 
Eerder lijkt er dus sprake van mogelijke verschijningsvormen van organisaties. 
De soorten organisatie die Mintzberg schetst kunnen in hun verschijning nog 
altijd verschillende vormen van structuur kennen, aangezien structuur iets 
anders dan is organisatie. Mintzberg tracht dit te omzeilen via het begrip 
“configuraties”, wat hij ziet als “various characteristics of structure, strategy, 
and context into natural alignment” (Mintzberg, 1991, p. 54). Veel eerder zijn 
de verschijningsvormen van Mintzberg uitingen van een soort cultuur in de 
desbetreffende organisatie. Ten tweede is kritiek te plaatsen bij de 
onderscheiden (vijf) elementen van een organisatie. Ook hier blijkt, dat de 
elementen elkaar niet per definitie uitsluiten, zodat er in de praktijk 
ontwerpproblemen kunnen ontstaan. De technostructuur en de support 
structuur zijn mengvormen van staf- en hulpdiensten, en hulpafdelingen. Dit 
leidt onherroepelijk tot problemen in de coördinatie van werkzaamheden. Ten 
derde en tenslotte, blijk – als gevolg van elkaar niet uitsluitende typeringen – 
empirisch onderzoek (Doty et al., 1993) de organisatievormen van Mintzberg 
niet te ondersteunen. Als organisatietheorie is de theorie van Mintzberg niet 
zuiver en daarom niet geschikt voor empirisch onderzoek. 
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Tabel 4.2. Kenmerken van de verschillende 
verschijningsvormen van organisaties 
(gebaseerd op: Mintzberg, 1980, p. 330). 

 Simple 
structure 

Machine 
Bureaucracy 

Professional 
Bureaucracy 

Divisionalized 
Form 

Adhocracy 

Key 
coordinating 
mechanism 

Direct 
supervision 

Standardization 
of work 

Standardization 
of skills 

Standardization 
of outputs 

Mutual 
adjustment 

Bureaucratic 
/ organic 

Organic Bureaucratic Bureaucratic Bureaucratic Organic 

Grouping Usually 
functional 

Usually 
functional 

Functional and 
market 

Market Functional 
and market 

Power Stratgic apex Technostructure, 
often external 

Professional 
operators 

Middle line Experts 

 

Miles en Snow: Organization strategy, structure and process 

Miles en Snow hebben drie configuraties voor een organisatie beschreven, te 
weten Prospectors, Defenders en Analyzers (Miles et al., 1978, p. 550). Bij de 
beschrijving van deze configuraties hebben Miles en Snow zich vooral laten 
leiden door de omgeving van de organisatie en de mate waarin deze omgeving 
aan verandering onderhevig is. In die zin vertoont de theorie gelijkenis met de 
indeling van Keuning & Eppink (2004) waarin stabiliteit van markt en 
omvang van het portfolio als factoren worden gecombineerd. Prospectors 
opereren in een zeer dynamische markt met een breed portfolio aan diensten. 
De organisatievorm is veelal gebaseerd op een gedecentraliseerde divisievorm.  

Een Prospector realiseert groei via het brede portfolio en de snelheid 
waarmee producten aan de markt kunnen worden aangeboden (Miles en 
Snow, 1984). Defenders daarentegen bevinden zich in een voorspelbare markt 
met een beperkt portfolio. Defenders realiseren groei door verbeteringen in 
bestaande producten en het verdiepen van het bestaande marktaandeel. De 
organisatievorm van Defenders is veelal gebaseerd op een gecentraliseerde 
functionele indeling (p. 48). Analyzers bevinden zich vervolgens in het 
midden van het spectrum, namelijk in een stabiele, maar veranderende markt 
met een stabiel, maar veranderend portfolio. De groei wordt gerealiseerd door 
een duidelijke focus op een bepaald product. De organisatievorm is veelal 
gebaseerd op een gecentraliseerde functionele vorm, dan wel een matrixvorm 
(p. 48). Organisaties die aan deze beschrijvingen niet voldoen, vallen volgens 
Miles en Snow in een zogenaamde restcategorie, de Reactors (Doty et al., 
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1993, p. 1226). Miles et al. (1978) spreken zelfs van een “strategic failure” 
(p. 550) voor dit type. Een belangrijk nadeel van de theorie van Miles en 
Snow is dat zij de organisatietypen als continuüm beschouwen, wat tot gevolg 
heeft dat de typen elkaar niet uitsluiten. Voor ons empirisch onderzoek zijn 
wij juist op zoek naar een typering die eenduidig is, zodat we kunnen 
vaststellen of accountantsorganisaties aan deze typering voldoen en wat de 
consequenties daarvan zijn. Dit leidt ertoe, dat wij op grond van deze theorie 
geen aanknopingspunten voor ons onderzoek kunnen herleiden. Iets wat 
wordt versterkt door de idee, dat Miles en Snow vooral industriële 
organisaties (1984) voor ogen hebben gehad bij het beschrijven van de 
verschillende typen. Dienstverlenende organisaties waren in de tijd van het 
eerste artikel (1978) minder aanwezig dan tegenwoordig. 

4.1.3 Weber’s bureaucratietheorie 

De bureaucratietheorie van Weber blijkt aan de basis te staan van empirisch 
onderzoek naar organisatiestructuren. Weber (in: Mansfield, 1973) stelde, dat 
de ideale organisatiestructuur aan 6 principes voldoet. Het eerste principe is 
dat van “fixed and official jurisdictional areas which are generally ordered by 
rules” (p. 477). Volgens het tweede principe kennen organisaties een strikte 
hiërarchie van gezag. In het derde principe stelt Weber, dat de administratie 
gebaseerd is op schriftelijke documentatie, beter bekend als “the files” 
(p. 477). Ten aanzien van het vierde principe geldt, dat management (voor het 
zijn van manager) een diepgaande en expert training veronderstelt. Principe 5 
geeft vervolgens aan, dat bureaucratie een voltijd baan is, terwijl principe 6, 
ten slotte, weergeeft dat het management van een bureaucratie “follows 
general rules, which are more or less stable, more or less exhaustive, and 
which can be learned” (p. 477). Blau (in: Pugh et al., 1963) heeft de definitie 
van een bureaucratie gemoderniseerd tot een “organization that maximizes 
efficiency in administration or an institutionalized method of organized social 
conduct in the interests of administrative efficiency” (p. 296). Vanuit de 
accountancy is deze definitie bruikbaar voor het typeren van 
accountantsorganisaties, aangezien er binnen de accountancy – als gevolg van 
het proces van professionaliseren – sprake is van een ‘body of knowledge’ en een 
gedragscode (zie hoofdstuk 2), wat uit te leggen is als een 
geïnstitutionaliseerde manier van werken / gedragen. De bureaucratie als 
organisatievorm is dan ook in verband gebracht met het proces van 
professionaliseren (zie bijvoorbeeld Hall, 1968, Sorensen en Sorensen, 1974). 

Vanuit de definitie en principes van Weber hebben verschillende auteurs 
empirisch onderzoek verricht naar de structuren van organisaties. Tabel 4.3 
geeft een samenvatting van de onderdelen of elementen die de auteurs daarbij 
hebben gehanteerd, waarbij wel bedacht moet worden, dat in de onderhavige 
onderzoeken (Hall, 1962, p. 297; Hall, 1963, p. 33; Hage en Aiken, 1967a, p. 
509; Mansfield, 1973, p. 486; Reimann, 1973, p. 466; Ouchi, 1977, p. 103; 
Jaworski en Kohli, 1993, p. 55) definities op onderdelen kunnen afwijken. 
Tabel 3.2 is ingedeeld in vier blokken, die ieder een dimensie van 



 

 104

organisatiestructuur weergeven. Achtereenvolgens zijn deze dimensies 
structuur van activiteiten, concentratie van gezag, toezicht op werkzaamheden 
en overig. De gekozen dimensies zijn ontleend aan Pugh et al. (1969b). Evan 
(1963) formuleert soortgelijke dimensies: hierarchy of skills, hierarchy of 
rewards en hierarchy of authority (p. 469). Pennings (1973) lijkt 
organisatiestructuur zelf terug te brengen tot twee dimensies, centralisering en 
formalisering, maar nadere bestudering geeft aan, dat het hier een verdere 
samenvatting betreft en geen nieuwe invalshoek. Sporen van de verschillende 
dimensies zijn ook aanwezig in het belangwekkende onderzoek van Lawrence 
en Lorsch (1967, 1986). 

Tabel 4.3. Overzicht van elementen van 
organisatiestructuur uit eerder onderzoek 
(bron: Hall, 1962, p. 297; Hall, 1963, p. 33; 
Hage en Aiken, 1967a, p. 509; Mansfield, 
1973, p. 486; Reimann, 1973, p. 466; Ouchi, 
1977, p. 103; Jaworski en Kohli, 1993, p. 55). 

Structuurelement Hall Pugh 
et al. 

Hage 
en 

Aiken 

Mansfield Reimann Ouchi Jaworski 
en Kohli

A division of labor based 
upon functional 
specialization 

X X X X X X  

Functional dispersion     X   

Functional specificity     X   

A well defined hierarchy 
of authority 

X X X X X X  

Participation in decision 
making 

 X X     

Horizontal 
differentiation 

     X  

Lack of autonomy     X   

Centralization     X  X 
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Tabel 4.3 (vervolg) 

Structuurelement Hall Pugh 
et al. 

Hage 
en 

Aiken 

Mansfield Reimann Ouchi Jaworski 
en Kohli

Vertical span     X   

Departmentalization       X 

A system of rules 
covering the rights and 
duties of positional 
incumbents 

X X X  X X  

A system of procedures 
for dealing with work 
situations 

X X X X    

Formalization of 
procedures 

   X   X 

Impersonality of 
interpersonal 
relationships 

X    X   
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Tabel 4.3 (vervolg) 

Structuurelement Hall Pugh 
et al. 

Hage 
en 

Aiken 

Mansfield Reimann Ouchi Jaworski 
en Kohli

Selection for 
employment and 
promotion based on 
technical competence 

X       

Reward systems       X 

Flexibility  X      

Extra-organizational 
professional activities 

  X     

Professional training   X     

Administrative density     X   

Staff density     X   

 
De structuur van activiteiten heeft betrekking op de mate waarin de functies 
en taken van medewerkers zijn beschreven of vastgelegd in instructies. 
Daarnaast zijn de mate van standaardisatie van werkzaamheden en de 
aanwezigheid van formele (werk)procedures onderdeel van deze dimensie. De 
concentratie van gezag bevat de hiërarchische verhoudingen in een organisatie 
en de mate waarin besluiten centraal of decentraal genomen (kunnen) worden. 
De dimensie van toezicht houden op werkzaamheden behelst de mate waarin 
lijnmanagers de werkzaamheden van medewerkers bewaken en bijsturen door 
middel van persoonlijk toezicht in plaats van onpersoonlijk toezicht. 
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Op basis van de gekozen dimensies hebben Pugh et al. (1969b) naar 
aanleiding van empirisch onderzoek onder 52 organisaties zeven vormen van 
organisatievormen onderkend (p. 120): 

 Volledige bureaucratie (full bureaucracy); 

 Ontluikende volledige bureaucratie (nascent full bureaucracy); 

 Activiteitenbureaucratie (workflow bureaucracy); 

 Ontluikende activiteitenbureaucratie (nascent workflow bureaucracy); 

 Onvolwaardige activiteitenbureaucratie (preworkflow bureaucracy); 

 Personeelsbureaucratie (personnel bureacracy); en  

 Impliciet gestructureerde organisatie (implicitly structured organization). 

Pugh et al. (1969b) presenteren vervolgens hun taxonomie in de vorm van 
een kubus om uiting te geven aan de drie onderkende dimensies (figuur 4.2). 
Reimann (1973) komt tot een soortgelijke, zij het eenvoudigere, indeling van 
organisatiestructuur (zie figuur 4.3). Reimann geeft echter geen inzicht in 
benamingen voor de verschillende organisatievormen die hij in zijn onderzoek 
heeft aangetroffen. Hoewel de kubus in figuur 4.2 inzicht geeft in de 
verschillende aspecten per organisatievorm, geeft het ook duidelijk weer dat 
niet alle secties gevuld zijn met een organisatievorm. Kortom: ook hier is 
sprake van een onvolledige taxonomie, ondanks de empirische 
onderbouwing. In tegenstelling tot de theorieën van Mintzberg en Miles en 
Snow, is deze tekortkoming naar onze mening eerder het gevolg van 
eenzijdigheid van het type onderzochte organisaties, dan onvolkomenheden 
in de theorie. Onze opmerking bij Miles en Snow gaat namelijk hier ook op, 
dat vooral industriële ondernemingen en overheidsorganen zijn onderzocht. 

Bij aanvang van deze paragraaf gaven we al aan, dat de term bureaucratie in 
verband is gebracht met professionele organisaties, zoals hoofdstuk 2 heeft 
behandeld. Vanuit dat oogpunt is de empirische onderbouwing van Pugh et 
al. (1968, 1969a, 1969b) voor ons onderzoek van toegevoegde waarde. 
Omgekeerd kunnen wij waarde toevoegen aan deze theorie, omdat wij 
professionele organisaties tot onderwerp van onderzoek hebben. Onze 
resultaten kunnen dus figuur 4.2. verder completeren. 

Binnen de taxonomie van Pugh et al. is sprake van een 
personeelsbureaucratie. Dit lijkt een aanknoping te geven naar 
accountantskantoren. Pugh et al. (1969b) verstaan onder een 
personeelsbureaucratie “organizations that show a high concentration of 
authority and a low structuring of activities” (p. 117). 



 

 108

 

Figuur 4.2. Organisatievormen naar drie 
dimensies (Bron: Pugh et al., 1969b, p. 123). 

Personeelsbureaucratieën kennen wel een hoge mate van structurering van 
activiteiten rondom personeel, zoals standaardisatie van werving en selectie, 
training en promotiemogelijkheden: “it bureaucratizes everything related to 
employment, but not the daily work activity to the same degree” (p. 117). De 
personeelsbureaucratie komt vooral voor in “local or central government 
departments (…) and the smaller branch factories of large corporations” 
(p. 117). Verder spreken de auteurs van het feit, dat er sprake kan zijn van 
serviceorganisaties. De vraag is nu of accountantskantoren wel een hoge mate 
van structurering van personeelsactiviteiten kennen, maar een lage mate van 
structuur in de dagelijkse werkzaamheden. Dit is volgens ons niet het geval. 
Accountantskantoren kennen een hoge mate van structurering in zowel 
personeelsactiviteiten als het werk. De structurering van het werk komt voort 
uit het wettelijke kader van de accountantscontrole en de toepassing van de 
‘body of knowledge’. Accountants dienen hun werkzaamheden ordelijk uit te 
voeren om tot een deugdelijke grondslag te komen. Vandaar ook de standaard 
controlemethodes binnen de verschillende accountantsorganisaties. Verder 
geven Pugh et al. (1969b) aan, dat het centrale gezag van deze organisaties (de 
eigendom) ook veelal buiten de organisatie ligt, bijvoorbeeld in een apart 
comité. Dit is bij accountantskantoren absoluut niet het geval. 
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Figuur 4.3. Ruimtelijke weergave van 
organisatiestructuur (bron: Reimann, 1973, p. 
468). 

Binnen de taxonomie van Pugh et al. verwachten wij, dat 
accountantskantoren te classificeren zijn als organisaties met een lage mate 
van gezag14, gekoppeld aan een hoge mate van structuur en een hoge mate 
van persoonlijk toezicht. De lage mate van gezag leiden wij af uit de literatuur 
over professionaliseren. Professionals zijn gebaat bij veel eigen inbreng in de 
werkzaamheden. Bovendien willen professionals bij de verschillende aspecten 
van hun werk (opdrachten binnenhalen, coaching, inhoudelijk werk, et cetera) 
actief betrokken zijn. Daarbij geldt uiteraard wel, dat doorslaggevende 
beslissingen (zoals overnames, nieuwe vormen van dienstverlening) binnen 
accountantskantoren niet direct door de professionals genomen, maar door de 
eigenaren van het kantoor: de partners of vennoten. Dergelijke professionele 
organisaties zijn nog niet opgenomen in de taxonomie van Pugh et al. en zijn 
wellicht te bestempelen als professionele bureaucratie. Hiermee bedoelen we 
niet alsnog delen van Mintzberg te introduceren. Hij bestempelde een 
organisatie als een professionele bureaucratie indien de professionals controle 
over het eigen werk wensen te hebben en ook deze macht hebben. Werk 
wordt in autonomie verricht en er is sprake van standaardisatie van 
vaardigheden. De professionele bureaucratie die wij voor ogen hebben binnen 
de taxonomie van Pugh et al. komt echter anders tot stand. Er is sprake van 
een hoge mate van structurering van het werk, via de vaardigheden, maar ook 
via standaard methodes. Daarnaast is er geen sprake van autonome uitvoering 
van werkzaamheden, maar gelaagde beoordeling door hogere kaders. De 
                                                 
14 Binnen dit proefschrift is gezag bedoeld als formele bevoegdheid, of niveau van besluitvorming. Het is 

uitdrukkelijk niet bedoeld als aanduiding voor macht of “ervaren” gezag van een persoon. 
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kleinschaligheid van de controleteams zorgt ervoor, dat deze beoordeling een 
persoonlijk karakter heeft. Om eventuele verwarring te voorkomen 
introduceren wij hier het begrip vrije beroepsbureaucratie om de 
professionele bureaucratie binnen de taxonomie van Pugh et al. te 
omschrijven. 

4.2 Human Resource Management in het algemeen 

In het licht van de huidige ontwikkelingen binnen het accountantsberoep, is 
vinden en binden van personeel een van de grootste bedreigen voor de 
accountantskantoren. In het groeimodel van een accountantsorganisatie (zie 
appendix D voor details) concludeerden we al, dat accountantskantoren 
vanwege de schandalen in een vertrouwenscrisis terecht zijn gekomen (fase 8), 
waardoor men fase 7, aandacht voor de mens in het werk, heeft 
‘overgeslagen’. De bestrijding van fase 8 gaat gepaard met “een introductie 
van allerlei formele systemen die nodig worden geacht om een betere 
coördinatie te realiseren” (Keuning en Eppink, 2004, p. 307). De auteurs 
onderkennen echter, dat een toename van regels en procedures aanleiding kan 
geven voor een bureaucratiecrisis (p. 307). Keuning (2006) stelt, dat 
organisaties als gevolg van crises in eerdere fasen kunnen belanden. De 
accountantsorganisatie ziet zich dus geconfronteerd met de wens van het 
maatschappelijk verkeer om meer transparantie en bewaking van de 
kwaliteit15, terwijl intern een bureaucratiecrisis lonkt als gevolg van de 
toename in regels en procedures. Een mogelijke oplossing is het alsnog 
nastreven van een geïntegreerd mens- en omgevingsbeleid (Keuning en 
Eppink, 2004), dat toeziet “op de samenhang tussen werkbevrediging van de 
medewerkers en de kwaliteit (…) van de organisatie” (p. 310). Dergelijk beleid 
zou in een accountantsorganisatie via Human Resource Management vorm 
moeten krijgen. 

Het werkgebied van Human Resource Management (HRM) bestrijkt volgens 
Vloeberghs (in: Van Otterlo, 1999) de scholing en herscholing van personeel, 
het ontwikkelen van kennis en vaardigheden van het management, het 
afstemmen van HR-planning op strategische planning, het ontwikkelen van 
Management Development Programma’s en het verbeteren van de 
communicatie binnen het bedrijf (p. 61). Gekoppeld aan de taxonomie van de 
vrije beroepsbureaucratie is HRM voor een accountantskantoor dan een 
essentieel onderdeel van de organisatie. 

In deze paragraaf behandelen we eerst de definitie van HRM om vervolgens 
stil te staan bij de verschillende benaderingen van HRM. Specifiek zullen we 
aandacht besteden aan de zogenaamde Michigan-benadering, de Harvard-
benadering en de daarvan afgeleide Resource Based View of the Firm. Vanuit de 
literatuur (Guest, 1997; Boselie, 2002; Paauwe, 2004) zijn deze benaderingen 

                                                 
15 Sinds 1 oktober 2006 zijn bepaalde accountantsorganisaties ook verplicht een transparantieverslag op 

te stellen. 
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dominant gebleken, zodat onze behandeling ook aansluiting behoudt bij de 
internationale stromingen. 

4.2.1 Personeelszaken, personeelsmanagement of human resource management? 

In de loop der jaren is een veelheid aan termen en namen voor de personele 
activiteiten van een onderneming de revue gepasseerd. Waar in het begin nog 
sprake was van personeelszaken, doelend op de administratieve handelingen 
(zoals salarisbetaling, dossiervorming en aanname en ontslag) aangaande 
personeel, is er een ontwikkeling waar te nemen naar meer integrale 
oplossingen van personeelsmanagement. Personeelszaken is niet louter een 
administratieve aangelegenheid, maar vooral ook een instrument voor de 
ontwikkeling van gekwalificeerd personeel. Maar wat maakt nu het verschil 
tussen personeelsmanagement en human resource management? 

Legge (1995; in: Boselie, 2002) stelt, dat “human resource policies should be 
integrated with strategic business planning and used to reinforce an 
appropriate (or change an inappropriate) organizational culture, that human 
resources are valuable and a source of competitive advantage” (p. 15). Boselie 
(2002) definieert HRM als “management decisions related to policies and 
practices which together shape the employment relationship and are aimed at 
achieving individual, organizational, and societal goals.” (p. 28). Boxell en 
Purcell (2003) omschrijven HRM als “all those activities associated with the 
management of employment relationships in the firm” (p. 1). Volgens Guest 
(1987) moet HRM zich onderscheiden van personeelsmanagement door te 
concentreren op “a set of policies designed to maximize organizational 
integration, employee commitment, flexibility and quality of work” (p. 503). 

Voor het maken van onderscheid is inzicht in beide begrippen noodzakelijk. 
Guest geeft echter toe, dat er wellicht minder bekend is over 
personeelsmanagement om een duidelijke grens met HRM te kunnen trekken 
(p. 507). Het probleem is bovendien, dat veel ondernemingen tegenwoordig 
de term Human Resource Management hanteren ter vervanging van het 
begrip personeelsmanagement (Guest, 1987). Van Otterlo (1999) merkt 
hierover op, dat het niet altijd helder is “of hier sprake is van ‘kretologie’ of 
van de intentie aan te sluiten bij (theoretische) visies van de 
managementliteratuur, die een duidelijk onderscheid maken tussen 
personeelsmanagement en HRM” (p. 60). Jansen (2002) concludeert dan ook, 
dat HRM een bijzondere vorm van personeelsmanagement betreft, waardoor 
niet elk personeelsmanagement zich HRM mag noemen (p. 39).  

Boxell en Purcell (2003) geven aan personeelsmanagement ( micro-HRM; 
p. 136) zich heeft beziggehouden met het sturen van de individuele prestaties, 
gegeven de structuur van het werk, de organisatie en de arbeidsrelatie (p. 136). 
HRM daarentegen houdt zich juist ook bezig met het structureren van het 
werk en de organisatie. Vandaar ook de vaak onderzochte en gelegde relatie 
tussen strategie en HRM. Personeelsmanagement kent in hun visie dus een 
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beperktere blik dan HRM. Figuur 4.4 geeft een grafische weergave van de 
visie van Boxell en Purcell. In de linkerhelft van de figuur zijn de ‘losse’ 
personeelsactiviteiten opgenomen, terwijl de rechthelft van de figuur invulling 
geeft aan het blikveld dat HRM toevoegt aan de onderwerpen van 
personeelsmanagement. Wat figuur 4.4 ook laat zien, is een eerste indicatie dat 
HRM een rol heeft te vervullen in het tot stand komen van het psychologisch 
contract, aangezien de figuur ook melding maakt van de onderwerpen trust en 
fairness. Deze begrippen hebben in hoofdstuk 3 nader aandacht gekregen. 

 

Figuur 4.4. Uitbreiding van het blikveld van 
personeelsmanagement naar human resource 
management (bron: Boxell en Purcell, 2003, p. 
13). 

Dit onderzoek vindt zijn oorsprong in de wens om de kwaliteit van 
accountantscontrole te versterken. De menselijke factor speelt in de 
accountantscontrole een doorslaggevende rol, voornamelijk omdat het werk 
onstoffelijk van aard is en een hoge mate van expertise vereist. Op grond van 
de veronderstelling, dat de levensvatbaarheid van accountantsorganisaties 
afhangt van de kwaliteit van het geleverde werk en daarmee, door de 
onstoffelijke aard daarvan, de kwaliteit van de mensen, zien wij voor ons 
onderzoek meer toegevoegde waarde in het concept van HRM dan in dat van 
personeelsmanagement, zoals dat bovenstaand bedoeld is. Bovendien vinden 
we in het concept Human Resource Management aansluiting bij de 
constateringen van het voorgaande hoofdstuk, dat (organisatie)cultuur voor 
ons onderzoek meer voorspellende waarde heeft dan (organisatie)structuur. 
Voor het vervolg van het hoofdstuk zoomen we daarom in op de theoretische 
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fundering van HRM, van waaruit wij aanknopingspunten voor ons onderzoek 
zullen afleiden. Daarbij sluiten wij voor ons onderzoek aan bij de HRM-
definitie van Boxell en Purcell (2003), namelijk “all those activities associated 
with the management of employment relationships in the firm” (p. 1). 

Gedetailleerde informatie inzake het verschil tussen personeelsmanagement 
en HR, dominante HRM-modellen en resultaten van eerder empirisch 
onderzoek is opgenomen in appendix D. 

4.3 Human Resource Management binnen accountantsorganisaties 

Het stermodel van Galbraith (2002; zie figuur 4.5) laat zien, dat 
organisatieontwerp gevolgen heeft voor het organisatiegedrag, en daarmee 
voor de prestaties en cultuur van de organisatie.  

 

Figuur 4.5. Het stermodel voor 
organisatieontwerp (bron: Galbraith, 2002, 
p. 15). 

Galbraith (2002) stelt, dat strategie “the company’s formular for winning” 
(p. 10) is. De strategie bestaat ten minste uit de missie en visie van de 
onderneming en geeft zo de grondbeginselen voor de ontwikkelingsrichting 
van de betreffende onderneming aan. Vanuit de strategie ontstaat vervolgens 
onder meer de structuur van de organisatie, de kernprocessen en de taken en 
verantwoordelijkheden van een ieder (p. 157). Volgens Porter (1996) is de 
kern van strategie “choosing activities differently than rivals do” (p. 64). In 
een eerder artikel omschreef hij (1979) strategie als “building defenses against 
competitive forces or as finding positions in the industry where the forces are 
weakest” (p. 143). De aard van de concurrentieanalyse op basis van het vijf-
krachten-model van Porter leidt tot drie basisstrategieën voor 
ondernemingen. Deze basisstrategieën zijn beschreven door onder meer 
Paauwe (1991) en Guest (1997): Differentiatie (innovatie), Focus (kwaliteit) en 
Prijs (laagste kosten). In geval van laagste kosten strategie tracht een 
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onderneming voor de afnemer een product aan te bieden tegen de laagste 
prijs. Een focusstrategie houdt in, dat een onderneming zich richt op een 
bepaald segment van de markt. Keuning en Eppink (2004) spreken hier liever 
van een spreidingsstrategie, waarbinnen vervolgens weer een keuze is voor 
onderscheid naar laagste kosten of differentiatie (p. 490). Wanneer de 
onderneming de nadruk legt op “unieke eigenschappen om zich daarmee 
duidelijk te onderscheiden van de concurrenten” (p. 489) is er volgens 
Keuning en Eppink sprake van een positioneringsstrategie, waar Porter 
spreekt van een differentiatiestrategie (p. 489). 

Accountantskantoren bedienen de markt met een zeer specifiek product: 
accountantscontrole. De vraag naar accountantscontrole is in het Burgerlijk 
Wetboek onder bepaalde omstandigheden zelfs afgedwongen. De wet bepaalt 
verder, dat de gecertificeerde accountants een accountantscontrole mogen 
uitvoeren, zodat er bovendien sprake is van een controlemonopolie. Dit 
betekent echter niet de afnemers van accountantscontrole geen keuze hebben. 
Grotere ondernemingen zijn in de keuze beperkt tot de grotere 
accountantskantoren. Men kan wellicht stellen, dat het omgekeerde ook waar 
is: de grotere accountantskantoren richten zich ook op de grotere 
ondernemingen. Dat maakt de concurrentie in deze markt groot. Afnemers 
weten dit en spelen deze kaart tijdens offerterondes regelmatig ook uit. Een 
laagste kosten strategie lijkt dan voor de hand liggend. Afnemers hebben 
echter ook behoefte aan kwaliteit en inzicht. Uiteindelijk is accountancy een 
onstoffelijke dienst, zodat de ‘klik’ tussen accountant en ondernemer een 
belangrijke factor is in het besluit tot accountantscontrole. Normaliter hebben 
alleen beursgenoteerde en zeer grote ondernemingen dezelfde kennis van 
financiële verslaggeving in dienst, zodat alleen naar de prijs van de 
accountantscontrole gekeken kan worden. De vermoedelijke basisstrategie 
van een accountantskantoor zal daarom die van differentiatie zijn: op basis 
van de controlemethodologie tracht men onderscheidend naar de markt te 
zijn, zoals al eerder is gesteld. 

Op grond van Galbraith’s beschouwingen over organisatieontwerp, levert 
HRM een bijdrage aan de contextvorming van de organisatie. We hebben in 
appendix D drie conceptuele HRM benaderingen opgenomen, die alle vanuit 
de strategie van de onderneming vertrekken, zij het dat de invulling van de 
strategie binnen HRM verschilt. Het eerste besproken model is het 
zogenaamde Michigan-benadering. Volgens Boselie (2002) een benadering, 
die te kenmerken is als hRM, daarmee doelend op het feit, dat de Michigan-
benadering gericht is op de ontwikkeling van strategisch belangrijke 
medewerkers. De mens als voornamelijk in te zetten “hoeveelheid capaciteit”. 
Vanwege onze focus op de unieke waarde van het individu, is een benadering 
als “hoeveelheid capaciteit” daarin niet wenselijk. Daarom is in aapendix D 
ook stilgestaan bij een benadering die Boselie als HRm bestempeld: de 
Harvard-benadering. Deze benadering gaat niet alleen uit van strategie, maar 
besteedt ook aandacht aan de sociale en maatschappelijke context van de 
onderneming. Zoals wij daar aangaven speelt de menselijke factor een 
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doorslaggevende rol in de accountancy. Accountantsorganisaties zijn daarom 
gebaat bij het optimaal ontwikkelen van het menselijke potentieel in de 
organisatie. Human Resource Management (HRM) is de verzamelnaam van 
praktijken die accountantskantoren in deze richting kunnen ontplooien. Het 
karakter van het beroep van accountant, de vrije beroepsbeoefenaar, maakt 
dat accountantskantoren vooral gericht dienen te zijn op het aangaan van een 
relatie met de accountant als professional, in plaats van de accountant te zien 
als een hoeveelheid productiecapaciteit. HRM, waarbij vanuit de strategie een 
bepaalde hoeveelheid menselijke capaciteit nodig is, is naar onze mening 
alleen van belang voor het bepalen van het aantal medewerkers en niet de 
allocatie van deze medewerkers. Onze focus in dit onderzoek sluit aan op de 
benadering van de Harvard-auteurs. Een verdere uitwerking van de Harvard-
benadering is gegeven door Paauwe via zijn Contextually Based Human Resource 
Theory. Paauwe’s model biedt ruimte voor het onderkennen van de 
basisstrategie van een organisatie, de institutionele invloeden en de 
configuratie van een onderneming. Het is de mix van deze factoren die de 
ondernemingsleiding tot een HRM beleid brengt. Paauwe’s model is 
opgenomen in figuur 4.6., dat we vervolgens zullen aanpassen naar de context 
van accountancy (een detailbeschrijving is overigens eveneens opgenomen in 
appendix D).  

 

Figuur 4.6. Contextually Based Human 
Resource Theory (Paauwe, 2004, p. 91). 

4.3.1 Concurrentiemechanisme 

Paauwe maakt ten aanzien van de concurrentiemechanismen onderscheidt in 
product, markt en technologie. Deze drie onderdelen kunnen volgens hem 
een directe invloed hebben op de structurering van de organisatie. De 
producten van accountantsorganisaties zijn gebaseerd op vertrouwen. 
Vertrouwen, dat het publiek stelt in het oordeel van de accountant, dat de 
verantwoordingen (financieel en niet-financieel) van organisaties een getrouwe 
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weergave van de feiten zijn, dat op basis van deze verantwoordingen 
beslissingen genomen kunnen worden. De vertrouwensgedachte maakt, dat 
de producten – afgezien van de verpakking – voor alle accountantskantoren 
gelijk. Dit volgt uit de constatering, dat de beroepsorganisatie via een 
uniforme ‘body of knowledge’ eenduidigheid in het bieden van dit vertrouwen 
waarborgt (en terecht overigens). Vanuit maatschappelijk oogpunt vormt het 
product zelf daarom geen onderscheidende factor voor de 
accountantsorganisatie. Vanuit het oogpunt van de afnemer, degene die 
verantwoording aflegt, is wel onderscheid tussen accountantsorganisaties 
mogelijk. Dit heeft te maken met de omvang van het accountantskantoor, de 
reputatie en het imago, en – niet onbelangrijk – de prijs van het product. Maar 
ook hier constateren we, dat accountantscontrole in essentie tussen kantoren, 
als gevolg van de uniforme ‘body of knowledge’ geen onderscheidende factor 
kan zijn. 

De markt voor accountantsproducten is in beginsel groot. Accountants 
hebben zich in het proces van professionaliseren via de wettelijke status van 
beroep én product zeker gesteld van vraag naar hun dienstverlening. Deze 
vraag kan verschillende vormen aannemen en door verschillende typen van 
organisaties gesteld worden. Vandaar, dat we tijdens de organisatieanalyse bij 
aanvang van dit hoofdstuk hebben vastgesteld, dat accountantskantoren 
specialisaties hebben ontwikkeld om bepaalde typen klanten, zoals financiële 
instellingen, te kunnen bedienen. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop 
de organisatie is gestructureerd alsmede voor de manier waarop de 
accountantsorganisatie potentiële werknemers werft. HRM staat derhalve 
onder invloed van de vraag in de markt. De geringe hoeveelheid aanbieder op 
de markt doet vermoeden, dat de accountantsorganisaties de centrale macht 
hebben (conform de theorie van Michael Porter). Dit is echter niet het geval. 
De relatieve openheid en grote mate van toegankelijkheid van de ‘body of 
knowledge’ zorgen ervoor, dat een geïnformeerde marktpartij inzicht kan 
verkrijgen in de werkzaamheden van de accountant, zodat ook concurrentie 
op prijs kan plaatsvinden16. 

In technologische zin is accountancy zelf weinig onderhevig aan 
veranderingen. De opkomst van informatietechnologie heeft uitsluitend een 
ondersteunend karakter gekend binnen de accountancy. Bepaalde handelingen 
kosten nu minder tijd, maar de aard van de handeling is niet veranderd. De 
technologie vanuit de klant is echter wel wezenlijk van invloed op de 
accountantscontrole, aangezien nieuwe technologie de accountant noopt hier 
voldoende kennis van te vergaren, omdat deze anders wellicht geen 
deugdelijke grondslag meer heeft voor het oordeel. Dit verklaart de 
aanwezigheid van onder meer EDP-auditors en milieudeskundigen binnen 
accountantskantoren. 

                                                 
16 De zogenaamde ‘offerterondjes’ spelen accountantskantoren dan ook wel eens danig parten. 
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4.3.2 Sociaal-juridische mechanismen 

In het model van Paauwe zijn hier de institutionele factoren ondergebracht, 
welke zoals we reeds eerder hebben aangegeven bestaan uit dwingende, 
imiterende en normatieve krachten. De dwingende krachten spelen een 
geringe rol binnen het gebied van de accountancy. Er is geen sprake van een 
CAO, terwijl ook de vakbondgraad nihil is. Het Koninklijk NIVRA behartigt 
weliswaar de belangen van haar leden, maar deze behartiging bestaat uit 
nauwelijks uit sociale onderwerpen. Over het algemeen hebben 
accountantskantoren wel een ondernemingsraad. Wel kan onder de 
dwingende krachten een verwijzing gemaakt worden naar de geldende 
accountantswetgeving, momenteel de Wet op de Registeraccountants (WRA) 
en in de nabije toekomst de Wta, de Wet toezicht accountantsorganisaties. De 
nieuwe Wta heeft als belangrijkste gevolgen, dat accountants zonder een 
vergunning geen wettelijke controles meer mogen uitvoeren, terwijl de 
accountancy voor het eerst in haar bestaan onder extern toezicht van de 
Autoriteit Financiële Markten zal vallen. Deze wettelijke krachten zorgen 
ervoor, dat accountantskantoren meer behoefte ontwikkelen voor 
beheersingsmechanismen (control). 

Een andere belangrijke factor zijn de imiterende krachten. 
Accountantskantoren zullen HRM-beleid ook wensen af te stemmen op de 
naaste concurrentie om een exodus van het personeel tegen te gaan. De 
uitoefening van het vak is namelijk gelijk, zodat de arbeidsvoorwaarden of 
cultuur het verschil moeten maken. Boselie (2002) behandelt in dit kader het 
zogenaamde isomorphism, de “constraining process that exerts pressure on 
units in a population to resemble other units that face the same set of 
environmental conditions” (p. 56). 

4.3.3 Organisatorische samenstelling 

Paauwe staat in zijn model onder deze noemer stil bij de structuur van de 
organisatie en de geschiedenis van deze organisatie. Op grond van onze 
eerdere beschouwing vanuit de organisatieleer zien wij een 
accountantskantoor als een vrije beroepsbureaucratie. 

De accountancy is nog een betrekkelijk jong vakgebied, dat rond het eind van 
de 19de eeuw is ontstaan. Deze tijd is voldoende geweest om 
accountantsorganisaties tot wasdom te laten komen. De megafusies uit de 
jaren 80 en 90 (met als hoogtepunt voorlopig de fusie van PriceWaterhouse 
en Coopers & Lybrand) hebben voor een grote concentratie van accountants 
bij een beperkte hoeveelheid ondernemingen gezorgd. Accountantskantoren 
in de top-10 van Nederland maken nagenoeg allemaal deel uit van 
internationale samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden laat 
ruimte voor lokale invulling, maar zal toch een sturende werking hebben op 
de samenstelling van de organisatie en de HRM binnen deze organisatie. 
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4.3.4 Dominante coalitie 

Volgend uit de beschouwing van Bindenga (1973) is de vaktechnische 
organisatie binnen een accountantskantoor te bestempelen als de dominante 
coalitie. De beroepsbeoefenaren zijn dé partij binnen de organisatie. Vanuit de 
organisatiekunde redenerend kan men veronderstellen, dat de partners 
(overigens onderdeel van de vaktechnische organisatie) de dominante coalitie 
binnen accountantsorganisaties zijn. Zij keuren uiteindelijk alle belangrijke 
besluiten goed en geven daarmee richting aan de vorming van HRM. In de 
uitwerking van deze strategische besluitvorming kunnen op lagere niveau’s 
wel verschillen ontstaan tussen verschillende kantoren van eenzelfde 
organisatie als gevolg van mandaten en persoonlijke voorkeuren van de HRM 
kolom binnen het kantoor. Men kan zich dus afvragen wie nu eigenlijk wie 
aanstuurt wanneer het vorming van HRM aangaat: de partners die bepaalde 
werknemers aan zich binden dankzij een bepaald HRM of de werknemers die 
zich aan de partners binden en een bepaald HRM afdwingen? Wij stellen 
daarom, dat de professionals de dominante coalitie zijn, daarmee aansluitend 
op onze stellingname over de lage mate van centralisatie van gezag binnen een 
accountantsorganisatie. 

De ruimte om te manoeuvreren is volgens Paauwe afhankelijk van de mate 
waarin de dominante coalitie invloed op het HR-beleid kan uitoefenen. 
Binnen de accountancy zijn deze mogelijkheden groot. De eerder aangehaalde 
afwezigheid van CAO’s en vakbonden maakt, dat beroepsbeoefenaren zelf de 
voorwaarden van hun werk kunnen scheppen en daarover kunnen 
onderhandelen met de organisatie van hun keuze. De huidige schaarste op de 
arbeidsmarkt voor accountancy maakt deze onderhandelingsruimte voor de 
beroepsbeoefenaren groter. Dit vertoont daarmee overigens gelijkenissen met 
de theoriëen van Rousseau (2005) inzake de unieke onderhandeling tussen 
werkgever en werknemer (ideosynchratic deals of I-Deals), zoals behandeld in 
hoofdstuk 3. 

4.4 Implicaties voor het onderzoek 

Individuele accountants hebben zich gevestigd vanuit een behoeftevervulling 
van het maatschappelijk verkeer. De ontwikkeling van het beroep in 
Nederland en buitenland is reeds in het voorgaande hoofdstuk aan de orde 
geweest. De groei van ondernemingen heeft tevens voor een groei van de 
accountantsfunctie gezorgd. Bindenga (1973) stelt, dat deze groei van de 
accountantsfunctie slechts in samenwerkingsverband mogelijk is. Juridisch 
heeft het samenwerkingsverband zich ontwikkeld van maatschap tot 
rechtspersoon, wat overigens niet betekent dat maatschappen tot de verleden 
tijd behoren. Werken in samenwerkingsverband strookt met de gedachte van 
Jansen (2002), dat mensen zich organiseren omdat de werkzaamheden niet 
langer alleen uit te voeren zijn. Daarbij ontstaat echter dan wel een 
fundamenteel organisatievraagstuk, namelijk “hoe het werk te verdelen over 
[meerdere personen; GK], en hoe het uiteindelijk ook weer te integreren” 
(Jansen, 2002, p. 287). Uiteindelijk moeten de werkzaamheden weer dusdanig 
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verdeeld zijn, dat een medewerker de (toebedeelde) werkzaamheden weer 
zelfstandig kan uitvoeren. Het is echter niet altijd mogelijk de medewerker 
zelfstandig de werkzaamheden te laten uitvoeren, zodat een spanningsveld 
ontstaat tussen control en commitment. We zullen in het vervolg van deze 
paragraaf nader aandacht besteden aan dit spanningsveld. 

4.4.1 Implicaties vanuit organisatorisch perspectief 

Vanuit de organisatieleer hebben we waargenomen, dat 
accountantsorganisaties via bestuursmotieven en kostenmotieven tot 
verschillende vormen van verbijzondering zijn overgegaan, waarbij 
verschillende functie binnen het kantoor zijn ontstaan met taken en 
verantwoordelijkheden en hebben de verschillende vormen van 
dienstverlening zich tot afzonderlijke afdelingen of wellicht specialistische 
hulpdiensten ontwikkeld. Voorts kan de groei van de organisatie met zich 
mee brengen, dat permanente aandacht voor een consistente toepassing van 
de ‘body of knowledge’ dat hulpdiensten noodzakelijk zijn, zoals bureau 
vaktechniek. Ook hier is de kanttekening te plaatsen, dat kleinere 
accountantskantoren of éénpitters deze structuurproblemen niet het hoofd 
(hebben) hoeven (te) bieden. 

De organisatieliteratuur heeft ons de volgende inzichten verschaft ten aanzien 
van de organisatie van accountantskantoren: 

 Professionals (vrije beroepsbeoefenaren) hebben de centrale macht in 
de organisatie. Zij leveren het product van de organisatie en kunnen in 
zekere zin ten aanzien van dit product zelfstandig beslissingen nemen 
over de kwaliteit; 

 Partners nemen een duale positie in de organisatie in, namelijk zowel 
eigenaar als medewerker van de organisatie; 

 Op grond van de theorie naar organisatiestructuren zal een grotere 
accountantsorganisatie zich vormen naar vrije beroepsbureaucratie. 

 Via standaardisatie van de vaardigheden worden werkzaamheden 
beheerst; 

 Uitoefenen van teveel controle wordt als beknotting van de eigen 
verantwoordelijkheden gevoeld wordt. 

Omspanningsvermogen en aantal rapporterende niveau’s 

Keuning en Eppink (2004) onderkennen ten aanzien van leidinggeven twee 
dimensies, de horizontale en de verticale dimensie. De horizontale dimensie 
komt overeen met het omspanningsvermogen van de leidinggevende of te wel 
het aantal directe medewerkers waaraan leiding wordt gegeven, terwijl de 
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verticale dimensie overeenkomt met het aantal niveau’s waaraan (in)direct 
leiding kan worden gegeven (p. 225-226). Binnen een accountantskantoor is 
het horizontale normaliter (relatief) klein. Men streeft naar vaste ratio’s voor 
partners versus medewerkers. Bovendien werken accountants vaak in kleinere 
controleteams, zodat directe aansturing wellicht een één op één relatie is. De 
verticale dimensie is eveneens beperkt, omdat er sprake is van een beperkt 
aantal niveau’s binnen een accountantskantoor. Normaliter is onderscheid 
mogelijk in junior, senior en leidinggevende assistenten, managers en senior 
managers, en – tot slot – partners. Naar mate het aantal directe medewerkers 
of indirecte niveau’s natuurlijk stijgt, neemt de spanning voor de 
leidinggevende toe. Dit kan daarmee een weerslag hebben op de aandacht 
voor medewerkers binnen het accountantskantoor. Aangezien ons onderzoek 
zich richt op de grotere accountantsorganisaties van Nederland, schuilt hierin 
mogelijk een punt van aandacht. 

Beoordeling van afdelingen 

De tijd die verstrijkt voordat een afdeling op haar prestaties wordt 
beoordeeld, bepaalt de mate waarin een afdeling meer of minder autonoom 
functioneert. Afdelingen binnen accountantsorganisaties zijn aanwezig in de 
vorm van marktgroepen, maar in geval van de grotere accountantskantoren is 
het wellicht beter om over kantoorlocaties te praten. Wanneer beoordeling 
van resultaten relatief lang op zich laat wachten, kan het gebeuren dat een 
kantoor zich op afstand plaatst van het hoofdkantoor. Ook hier is wellicht 
sprake van een punt van aandacht voor grotere accountantskantoren in het 
kader van het uitdragen van één beleid richting medewerkers. 

Beoordeling van medewerkers 

Het beoordelen van medewerkers kan op verschillende manieren 
plaatsvinden. Binnen accountantskantoren is doorgaans sprake van een 
geformaliseerde manier van beoordelen, waarbij een veelheid van criteria in de 
beoordeling betrokken wordt. Hoe objectiever deze criteria zijn, hoe meer een 
medewerker zich onpartijdig beoordeeld voelt. Schimmige of subjectieve 
criteria kunnen aanleiding geven tot ontevredenheid bij de medewerkers. 

Belang van formele regels 

Zoals in hoofdstuk 2 uitvoerig is behandeld, kent het accountantsberoep 
standaarden en gedragsregels die individuele accountants dienen na te leven 
bij de uitvoering van de werkzaamheden. Dit is inherent aan het zijn van een 
vrije beroepsbeoefenaar. Naarmate de formele regels in aantal toenemen, zal 
er meer sprake zijn van een vorm van bureaucratie. De reikwijdte en diepgang 
van formele (interne) regels kan invloed hebben op de tevredenheid van de 
medewerkers. 
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4.4.2 Implicaties vanuit HRM-perspectief 

Aansluitend hebben we stilgestaan bij de theoretische fundering van HRM. 
Daarbij zijn de dominerende modellen belicht, die vooral tot de vaststelling 
hebben geleid, dat HRM vanuit een context in plaats van afgezonderd belicht 
dient te worden. De wijze van benadering is overigens afhankelijk van de 
zienswijze van de onderzoeker of manager. De organisatorische zienswijze 
beschouwt HRM als een dienstig instrument van de onderneming, bedoelt 
om de strategie of de doelstellingen van de onderneming te behalen. De 
factor arbeid is dan een hoeveelheid capaciteit die men op de meest efficiënte 
manier dient in te zetten. HR activiteiten of systemen zou men dan 
hoofdzakelijk kunnen benaderen vanuit een beheersingsaspect (control). De 
meer omgevingsgerichte benadering daarentegen stelt, dat de factor arbeid 
dusdanige kenmerken bevat, dat deze ook elders inzetbaar is. HRM dient 
volgens deze benadering gebaseerd te zijn op het binden van personeel 
(commitment) in plaats van strikt beheersen van personeel. De wederzijdse 
verhouding tussen werkgever en werknemer speelt dan een rol. Daarnaast 
heeft deze benadering ook meer oog voor de eventuele institutionele 
invloeden die van buiten de organisatie op het HR beleid inwerken, zoals 
wetgeving en sociale partners. De organisatorische benadering ziet deze 
invloeden van buitenaf als secundair aan de eigen mogelijkheid om het HR 
beleid te vormen zoals dit voor de strategie het meest geëigend is. 

De accountantsmarkt kenmerkt zich momenteel door een overspannen vraag 
naar arbeid. De hoeveelheid gekwalificeerd personeel is voor 
accountantskantoren schaars en het aantrekken van de individuele 
beroepsbeoefenaar wordt dan ook ‘zwaar bevochten’ tussen de 
accountantskantoren. Tevens heeft het Koninklijk NIVRA geconstateerd, dat 
de aanwas van nieuwe beroepsbeoefenaren dreigt te stagneren als gevolg van 
het imago dat accountants momenteel hebben (Koninklijk NIVRA, 2005; 
Algemeen Dagblad 7 juli 2006). Deze tendens op de arbeidsmarkt leidt ertoe, 
dat accountantskantoren zich meer dan ooit bewust dienen te zijn van het 
aanwezige menselijk kapitaal in de kantoren. Deze bewustwording heeft ook 
tot gevolg, dat accountantskantoren niet gebaat zijn bij een organisatorische 
benadering van HRM, simpelweg vanwege de schaarsheid van het 
beschikbare kapitaal. Er is te weinig personeel om tot economische allocatie 
van de capaciteit over te gaan om zo de strategie te realiseren. Veel eerder zijn 
accountantskantoren gebaat bij een op binding gerichte strategie, waarbij de 
beroepsbeoefenaar ruimte krijgt zich binnen de organisatie te ontplooien en 
eigen inbreng in deze ontplooiing. 

Het aantal accountantskantoren in Nederland is betrekkelijk gering (Boselie, 
2002), zeker als men in aanmerking neemt, dat het grootste deel van de markt 
door ‘slechts’ 8 á 10 accountantskantoren wordt bediend. De beschikbare 
hoeveelheid accountants richt zich derhalve eveneens op deze betrekkelijk 
geringe hoeveelheid potentiële werkgevers. De imiterende krachten uit het 
institutionalisme zullen kantoren ertoe bewegen het HR beleid af te stemmen 
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op de concurrentie om zo het eerder mogelijk aanwezig voordeel voor de 
concurrentie te niet te doen. Wederom constateren wij, dat 
accountantskantoren gericht lijken op binding van medewerkers. De 
toenemende druk van overheid en toezichthouders doet, echter, meer 
behoefte bestaan aan beheersing van de medewerkers. De toenemende 
regelgeving (en sancties) op het accountantsberoep en het op handen zijnde 
externe toezicht, noodzaken, dat accountantskantoren de activiteiten van het 
personeel beter beheerst om ongewenste afwijkingen (van bijvoorbeeld wet- 
en regelgeving) te voorkomen. Beheersing van de inhoud van het werk is per 
definitie niet mogelijk, want dit is in essentie vakkundige oordeelsvorming (zie 
hoofdstuk 2) en is besloten in de vrije beroepsbeoefenaar zelf. De 
accountantsorganisaties introduceren daarom steeds meer procedures om de 
manier waarop de vrije beroepsbeoefenaren hun werkzaamheden verrichten 
te beheersen. De vraag is echter of standaardisatie van de werkzaamheden, in 
plaats van de vaardigheden, niet tot een afname van de binding van de vrije 
beroepsbeoefenaar leidt. Jansen (2006, in gesprek met de onderzoeker) 
onderkent hier een mogelijke varkenscyclus, namelijk meer regelgeleiding leidt 
tot vermindering in binding en de mogelijkheid tot het uitoefenen van 
vakkundige oordeelsvorming, wat op zijn beurt leidt tot mindere kwaliteit, en 
dus tot meer regels, meer toezicht, et cetera. 

De bevindingen van Boselie (2002), dat control en commitment twee 
afzonderlijke grootheden zijn, leidt tot de veronderstelling, dat 
accountantskantoren HR-beleid moeten nastreven gericht op zowel control als 
commitment. Deze veronderstelling vindt gehoor bij Lepak en Snell (1999). Zij 
zijn van mening, dat de beroepsbeoefenaren binnen accountantskantoren 
weliswaar een grote toevoegde waarde voor de onderneming hebben, maar 
dat er geen sprake is van een uniekheid ten aanzien van wat deze 
beroepsbeoefenaren in huis hebben, omdat deze vaardigheden potentieel ter 
beschikking staan aan alle accountantsorganisaties (p. 38). Zij pleiten derhalve 
voor een HR beleid, dat gebaseerd is op de marktomstandigheden (market-
based; p. 39). Wij vertalen dat naar de Nederlandse situatie als een combinatie 
van beheersing en binding. 

4.4.3 Hypothesevorming 

Met behulp van de behandelde theorie en de eerste gevolgtrekkingen voor 
ons onderzoek, zijn we nu in staat de te onderzoeken hypothesen te 
formuleren. 

Consequenties van het accountantsberoep voor de structuur van accountantsorganisaties 

Bindenga (1973) bood ons inzicht in de gevolgen van het vrije beroep voor de 
structuur van de accountantsorganisatie. Hij stelde, dat de vaktechnische 
organisatie de dominante coalitie (Paauwe, 2004) binnen een 
accountantskantoor is. De vaktechnische organisatie binnen een 
accountantskantoor zal de ‘body of knowledge’ van de beroepsorganisatie verder 
willen vertalen naar de interne organisatie: de controlemethodologie van het 
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accountantskantoor. De controlemethodologie kan strenger zijn dan de ‘body 
of knowledge’, maar nooit losser, aangezien de beroepsregels als minimum 
vereisten gelden. De methodologie zorgt ook voor een onderscheidende 
factor richting de accountancymarkt. De relatie tussen accountantskantoor en 
cliënt is er een van persoonlijk vertrouwen, maar wellicht ook een van 
vertrouwen in de manier van werken van het desbetreffende 
accountantskantoor. De methodologie speelt een belangrijke rol in de manier 
van werken. De controlemethodologie leidt tot uniformiteit in uitvoering van 
werkzaamheden. Dit zou mogelijk ook het geval kunnen zijn voor de 
vakkundige oordeelsvorming van registeraccountants. Op grond van deze 
veronderstelling formuleren wij de volgende hypothese: 

H7: Consensus onder accountants van eenzelfde accountantskantoor is groter als gevolg van 
de controlemethodologie (“kantoorgebonden vuistregels”). 

Accountantskantoren als vrije beroepsbureaucratie 

Vanuit de ontwikkelingscyclus van Keuning (2006; appendix D) bezien, zijn 
accountantskantoren volgroeide organisaties. De ‘Big 4’ en ‘Little 4’ bevinden 
zich in 2006 overwegend in fase 7 en zijn dus op zoek naar nieuwe vormen 
van groei als gevolg van de heroriëntatie van de accountancy met de 
inwerkingtreding van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Vanaf 
1 oktober 2006 dienen accountantskantoren die wettelijke controles willen 
uitvoeren namelijk gecertificeerd te zijn door de Autoriteit Financiële 
Markten. De constatering, dat accountantskantoren volgroeide organisaties 
zijn, betekent ook, dat er sprake is van een gevestigde organisatiestructuur. De 
behandeling van de ontwikkelingscyclus geeft aanleiding te veronderstellen, 
dat accountantsorganisaties voornamelijk functioneel zijn vormgegeven, met 
een focus naar eindproduct. Voor wat betreft de grotere accountantskantoren 
kan er op uitvoerend niveau sprake zijn van decentralisatie naar meerdere 
vestigingen, maar voor de overkoepelende organisastie komen we voor dit 
onderzoek uit op de stelling, dat accountantskantoren zijn gestructureerd als 
gecentraliseerde product-afdelingsvorm.  

De daadwerkelijke structuur van een accountantskantoor kan desondanks 
afwijken van wat wij als verschijningsvorm hanteren. Keuning en Eppink 
spreken in dit verband dan ook van de contigentietheorie, die stelt, dat “op 
voorhand geen beste, voor alle situaties passende structuur of wijze van 
leidingsgeven” (p. 668) bestaat. Onze analyse heeft zich daarom uitgebreid 
naar de identificatie van structuurelementen, waarbij we in eerste instantie 
concludeerden, dat de gangbare theorieën van Mintzberg en Miles en Snow 
voor ons onderzoek niet geschikt zijn als gevolg van het ontbreken van een 
empirische basis. Wel vonden we aansluiting bij het grondwerk van Pugh et al. 
(1963, 1968, 1969a; 1969b) en Lawrence en Lorsch (1967; 1986). 

Galbraith (2002) geeft aan, dat de structuur van een organisatie betrekking 
heeft op vier elementen. Deze elementen zijn specialisatie, vorm, 
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gezagsverhoudingen, en afdelingsvorming (p. 18). Deze elementen komen 
overeen met, en consistent voor in, eerder empirisch werk van onder meer 
Pugh et al. (1968) en Lawrence en Lorsch (1967). De empirische fundering 
van onderzoek naar organisatiestructuren verwijst zeer vaak naar het werk van 
Weber inzake de bureaucratie, door Blau (in: Pugh et al., 1963) omschreven 
als een “organization that maximizes efficiency in administration or an 
institutionalized method of organized social conduct in the interests of 
administrative efficiency” (p. 296). Accountantsorganisaties vertonen veel 
overeenkomsten met deze definitie, aangezien zij samenwerkingsverbanden 
zijn (organisaties) die hun werkmethode (controlemethodologie) hebben 
geformaliseerd in een ‘body of knowledge’ om zo een maatschappelijke vraag 
(accountantscontrole) op de meest effectieve en efficiënte manier te 
beantwoorden. In dit hoofdstuk hebben we vervolgens aangegeven, dat er 
vele verschijningsvormen van een bureaucratie zijn, afhankelijk van drie 
dimensies: gecentraliseerde versus gedecentraliseerd gezag, hiërarchische 
versus persoonlijke controle, en gestructureerd versus ongestructureerd (Pugh 
et al., 1969b). De vaststelling van het feit, dat het empirisch onderzoek in de 
zestigerjaren van de vorige eeuw zich vooral concentreerde op industriële 
ondernemingen leidde ons tot de conclusie, dat een accountantskantoor een 
aanvulling op de al onderkende bureaucratieën vormt en wel in de vrije 
beroepsbureaucratie. Deze bureaucratievorm kenmerkt zich door een lage 
mate van gecentraliseerd gezag (partners versus professionals), gecombineerd 
met een hoge mate van structuur (methodologie en organisatie) en een hoge 
mate persoonlijke vorm van controle (teamverband). 

De vraag die zich nu voordoet, is welke gradatie “hoge mate” effectief is voor 
een accountantsorganisatie? Pugh et al. (1969b) hebben aan de hand van hun 
empirisch onderzoek een indeling van organisaties gemaakt op basis van 
standaardscores. Uit de grafische weergaven van hun indeling (p 117) en 
indicaties in de schaalconstructies (Pugh et al., 1968) leiden wij af, dat de 
onderzoekers scores hebben omgezet naar een index van 0-100. De 
limietscores zijn weergegeven in tabel 4.4. De vrije beroepsbureaucratie moet, 
op basis van deze tabel, op mate van gecentraliseerd gezag een standaardscore 
van minder dan 55 punten en op de onderdelen structuur en toezicht een 
standaardscore van meer dan 55 behalen. Een accountantskantoor dient bij 
het ontwerpen van de organisatie te bewaken, dat de uitgangspunten van het 
beroep, zoals omschreven door Hall (1968) – zelfregulering, roeping, 
autonomie, de beroepsgroep als voornaamste ijkpunt en het gevoel een 
maatschappelijke behoefte te vervullen – niet door het ontwerp (teveel) 
worden ontkracht. 

Omdat we op voorhand de optimale score voor een vrije beroepsbureaucratie 
niet kennen, zullen we aan de hand van de onderzochte accountantskantoren 
afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde moeten analyseren om te 
bepalen welk kantoor wellicht teveel inspanningen in een bepaalde dimensie 
heeft gepleegd en wat de gevolgen voor het teveel aan inspanning zijn. Een 
van de gevolgen die wij op grond van de staat van het psychologisch contract 
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signaleren, is dat bijvoorbeeld teveel structuur bij de professional kan leiden 
tot de perceptie van verstikking in de belismogelijkheden in het werk, of dat te 
veel persoonlijk toezicht als betuttelend kan worden ervaren. Binnen de 
bandbreedte, die wij vermoeden dat er bestaat voor de vrije 
beroepsbureaucratie, kan een score aan de hogere kant een negatieve invloed 
op het psychologisch contract hebben. 

Tabel 4.4. Standaardscores voor verschillende 
bureaucratievormen (bron: Pugh et al., 1969b, 
p. 121). 

Bureaucratietype Structuur van 
activiteiten 

Centralisatie van 
gezag 

Persoonlijk 
toezicht 

Volledige bureaucratie >55 >55 <55 

Ontluikende volledige bureaucratie <55 >55 <55 

Activiteitenbureaucratie >55 <55 <55 

Ontluikende activiteitenbureaucratie 45-55 <55 <55 

Onvolwaardige 
activiteitenbureaucratie 

<45 <55 <55 

Personeelsbureaucratie <55 >55 >55 

Impliciet gestructureerde organisatie <45 <55 >55 

 

In hoofdstuk 3 hebben we daarom ook de organisatorische binding 
behandeld, waarbij in geval van affectieve binding de werknemer zich 
verbonden voelt met de organisatie en haar doelen en waarden (§3.4.2). 
Galbraith (2002) stelt, dat het vertrekpunt van een organisatieontwerp de 
strategie is (de doelen en waarden). De strategie bepaalt vervolgens “the 
criteria for choosing among alternative organizational forms” (p. 10). 
Galbraith geeft hiermee aan, dat er verschillende organisatievormen voor 
eenzelfde organisatie mogelijk zijn, en dat het management van de organisatie 
een afweging moet maken welke activiteiten zij vanuit de strategie voorrang 
wenst te geven. Doorredenerend kunnen we stellen, dat als een werknemer 
affectieve binding heeft met de organisatie, de werknemer daarmee de 
strategie én de structuur van de organisatie ondersteunt. Deze ondersteuning 
kent wel – zoals we betogen – een grensniveau, terug te vinden in de staat van 
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het psychologisch contract. Op grond van onze gedachtelijn formuleren wij 
voor het onderzoek de volgende hypothesen: 

H8a: De staat van het psychologisch contract neemt af naarmate accountantskantoren hoger 
scoren op de typering van vrije beroepsbureaucratie. 

H8b: Affectieve organisatorische binding neemt af naarmate accountantskantoren hoger 
scoren op de typering van vrije beroepsbureaucratie. 

H8c: Affectieve beroepsbinding neemt af naarmate accountantskantoren hoger scoren op de 
typering van vrije beroepsbureaucratie. 

Inrichting van Human Resource Management 

Bindenga (1973) omschreef accountantskantoren als een organisatie met twee 
verschijningsvormen: de vaktechnische organisatie en de algemene 
organisatie. De vaktechnische organisatie dient naar zijn mening de 
boventoon te voeren. Per slot van rekening zijn het de vrije 
beroepsbeoefenaren op wie de organisatie ‘drijft’. Bindenga ziet daarmee 
echter over het hoofd, dat voor deze beroepsbeoefenaren beleid noodzakelijk 
is om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. De huidige situatie in 
de arbeidsmarkt is dusdanig, dat inbreng van HR op het gebied van werving 
en selectie van personeel een strategische factor is geworden, in plaats van een 
ondersteuning voor het lijnmanagement. De perceptie in de meeste 
accountantskantoren is wellicht nog in het voordeel van de betekenis van de 
vaktechnische organisatie. Van Otterlo (1999) spreekt van HRM als 
“management tool” (p. 61). HR bestaat dan uit vier rollen (Ulrich, in: Van 
Otterlo, 1999), te weten strategic partner, administrative expert, employee champion en 
change agent (p. 172-173). Deze staan in relatie tot elkaar en tot bepaalde 
aspecten van de organisatie. Zie figuur 4.7 voor een grafische weergave. Wil 
HR een strategische inbreng hebben, dan zal het eigenlijk alle vier de rollen 
moeten spelen. Uit onderzoek is echter gebleken, dat dit niet het geval is. De 
HR-functie blijkt een voorkeur voor een bepaalde rol te ontwikkelen. Ulrich 
en Conner koppelen de samenhang tussen de vier rollen aan de vaststelling of 
er sprake is van een hoge kwaliteit van HRM of een lage kwaliteit van HRM 
in een organisatie. Op basis van kenmerken kennen Ulrich en Conner een 
score toe aan ieder van de vier rollen. Het totaal van de scores levert een 
indicatie op voor de kwaliteit van HRM. Van Otterlo (1999) geeft aan, dat een 
totaalscore van 90 of minder duidt op een lage kwaliteit van 
personeelsmanagement, terwijl een totaalscore van 160 of meer duidt op een 
hoge kwaliteit van personeelsmanagement. Onze literatuurstudie geeft 
aanleiding te veronderstellen, dat HRM een belangrijke rol speelt in de staat 
van het psychologisch contract. De mate van kwaliteit van HRM kan dan 
invloed hebben op de staat van het psychologisch contract. Dit geeft ons 
aanleiding tot het formuleren van de volgende hypothese: 
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H9: De staat van het psychologisch contract neemt toe naar mate de kwaliteit van de  
HR-functie hoger is. 

 

Figuur 4.7. HR rollen in een breder perspectief 
(Ulrich, 1993, in: Conner en Ulrich, 1997, 
p. 42). 

Richting van Human Resource Management 

Aandacht voor de accountant in de organisatie wil natuurlijk niet zeggen, dat 
een accountantskantoor het accountants het altijd en overal naar de zin moet 
maken. De organisatie heeft ook bepaalde doelstellingen die het wenst te 
realiseren. Het is voor accountantskantoren zaak een juiste balans te bereiken 
tussen het binden van accountants en het sturen van accountants. Zoals 
Boselie (2002) heeft vastgesteld sluiten binding en beheersing elkaar niet uit. 
Eerder is er sprake van twee dimensies aan HRM dan van een continuüm. 
Vanuit het perspectief van de vrije beroepsbeoefenaar heeft een 
accountantsorganisatie behoefte aan HRM beleid, dat in het teken staat van 
een hoge mate van binding, terwijl vanuit de regelgeving van onder meer 
NIVRA en overheid tevens een hoge mate van beheersing noodzakelijk is. 
Lepak en Snell (2002) stellen in dit kader, dat accountantskantoren te maken 
hebben met een meer marktgeoriënteerde benadering van HRM: de kennis 
van accountants is noodzakelijk, maar ook deels te koop via de arbeidsmarkt. 
Accountantskantoren hoeven dus in hun visie niet volledig gericht te zijn op 
de binding van personeel. Zij spreken dan van job-based employment “employees 
are hired to perform predetermined tasks” (p. 521) – functiegerichte 
arbeidsverwerving. Een dergelijke ingerichte HRM kan wellicht beter 
aansluiten op wat individuele accountants van hun kantoor verwachten. Onze 
hypothese is dan als volgt 
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H10: De staat van het psychologisch contract neemt toe als gevolg van een functiegerichte 
arbeidsverwerving 
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H o o f d s t u k  5  

SYNTHESE 

5 Onderzoeksaanpak en instrumentontwerp 

Onze centrale vraag in dit onderzoek is “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?”. Om het antwoord te vinden hebben we in de voorgaande 
hoofdstukken stilgestaan bij de accountant en zijn of haar vakkundige 
oordeelsvorming, de accountantsorganisatie en in het bijzonder human 
resource management, en – tot slot – een van de verbindende factoren tussen 
individu en organisatie: het psychologisch contract. 

In dit hoofdstuk leggen we de basis voor het uit te voeren veldonderzoek. 
Aan de hand van de eerder geformuleerde hypothesen komen we tot het 
onderliggende onderzoeksmodel en de veldinstrumenten die voor de 
hypothesetoetsing zullen dienen. §5.1 geeft een overzicht van de 
geformuleerde hypothesen en een grafische weergave van het algemene 
onderzoeksmodel, dat we in dit onderzoek zullen gebruiken. §5.2 behandelt 
vervolgens de onderzoeksmethoden die wij zullen benutten tijdens het 
veldonderzoek. Aansluitend behandelt §5.3 de veldinstrumenten naar 
aanleiding van de gekozen methoden. 

5.1 Onderzoekshypothesen in perspectief 

Aan de hand van onze analyses en de geformuleerde hypothesen is nu het 
globale onderzoeksmodel samen te stellen. We geven voor de volledigheid de 
geformuleerde hypothesen in juiste volgorde weer en presenteren in figuur 5.1 
het volledige onderzoeksmodel. 

H1a: Oordeelsvorming van registeraccountants vertoont consensus ten 
aanzien van een gelijksoortige taak. 

H1b: Consensus onder registeraccountants neemt toe naarmate de ervaring 
toeneemt. 

H2a: Consensus onder registeraccountants neemt toe naarmate de taak meer 
gestructureerd is. 

H2b: Consensus onder registeraccountants ten aanzien van een gelijksoortige 
taak neemt toe met het gebruik van vuistregels. 
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H3a: Consensus ten aanzien van een gelijksoortige taak neemt toe naarmate er 
sprake is van een positieve staat van het psychologisch contract. 

H3b: De positieve samenhang tussen consensus en de staat van het 
psychologisch contract is sterker voor meer ervaren accountants dan voor 
minder ervaren accountants. 

H4a: De perceptie van toegenomen regelgeving (=regeldruk) leidt tot een 
lagere staat van het psychologisch contract met de accountantsorganisatie. 

H4b: Een toename in werkdruk leidt tot een afname van de staat van het 
psychologisch contract. 

H4c: De staat van het psychologisch contract is positiever naarmate de 
registeraccountant meer eigen inbreng in het werk heeft. 

H4d: Een hogere eigen inbreng in het werk verzwakt de invloed van 
regeldruk en werkdruk op de staat van het psychologisch contract. 

H5: Een hogere affectieve en normatieve professionele binding verzwakken 
de invloed van regeldruk op de staat van het psychologisch contract. 

H6: Een negatief relatie met de manager leidt tot een lagere staat van het 
psychologisch contract. 

H7: Consensus onder accountants van eenzelfde accountantskantoor is groter 
als gevolg van de controlemethodologie (“kantoorgebonden vuistregels”). 

H8a: De staat van het psychologisch contract neemt af naarmate 
accountantskantoren hoger scoren op de typering van vrije 
beroepsbureaucratie. 

H8b: Affectieve organisatorische binding neemt af naarmate 
accountantskantoren hoger scoren op de typering van vrije 
beroepsbureaucratie. 

H8c: Affectieve beroepsbinding neemt af naarmate accountantskantoren 
hoger scoren op de typering van vrije beroepsbureaucratie. 

H9: De staat van het psychologisch contract neemt toe naar mate de kwaliteit 
van de HR functie hoger is. 

H10: De staat van het psychologisch contract neemt toe als gevolg van een 
functiegerichte arbeidsverwerving 
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Figuur 5.1. Onderzoekshypothesen in 
perspectief van de pijlers van het onderzoek. 

5.2 Onderzoeksmethode 

Voor de beantwoording van onze centrale onderzoeksvraag uit hoofdstuk 1 
maken we gebruik van verschillende onderzoeksmethoden, te weten 
enquêteonderzoek en vignettenonderzoek (casusbeschrijvingen). In het 
vervolg van deze paragraaf gaan we op onze onderzoeksmethoden nader in. 
We behandelen eerst de onderzoeksvormen, waarbij we aangeven wat de 
desbetreffende onderzoeksvorm bijdraagt aan het totale onderzoek en 
waarom we juist voor die specifieke onderzoeksvorm hebben gekozen. 

5.2.1 Onderzoeksstrategieën 

Een onderzoeker heeft een aantal verschillende strategieën tot zijn 
beschikking om onderzoek te verrichten. De strategie hangt af van de mate 
waarin de onderzoeker ingrijpt en de mate waarin de onderzoeker algemeen 
geldende uitspraken wenst te doen (Van der Velde et al., 2000, p. 78). Indien 
deze twee basisvragen tegen elkaar worden gezet, ontstaat een matrix met 
verschillende soorten strategieën (zie tabel 5.1). 
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Tabel 5.1. Onderzoeksstrategieën in 
perspectief (bron: Van der Velde et al., 2000, 
p. 79). 

 Ingrijpen Niet ingrijpen 

Algemeen  Laboratoriumexperiment 

 Beoordelingstaken 

 Enquêtes 

 Theoretisch onderzoek 

Specifiek  Experimentele simulatie 

 Veldexperiment 

 Casestudy 

 Computersimulatie 

 
Voor dit onderzoek willen we graag algemeen geldende uitspraken doen over 
de invloed van het psychologisch contract op vakkundige oordeelsvorming. 
Omdat onze onderzoeksvraag voornamelijk gericht is op het waarnemen van 
(gevolgen van) gedrag, willen we niet ingrijpen op het vertoonde gedrag van 
respondenten. Op grond van tabel 5.1 zullen we dus gebruik maken van 
enquêteonderzoek. 

Vragenlijsten 

Een enquête is een “systematische ondervraging van personen op een groot 
aantal punten” (Swanborn, 1994, p. 265). De strategie van enquêtes ligt vooral 
voor de hand indien het aantal personen waarover de onderzoeker gegeven 
wenst te hebben groot is, en het aantal te meten variabelen groot is. 
Bovendien is het enquêteonderzoek de voorkeursstrategie indien de 
onderzoeker de oorzaken van gedrag niet kan manipuleren (p. 266). Dit is in 
ons onderzoek het geval voor wat betreft de gevolgen van het psychologisch 
contract. Ingrijpen in een dergelijk contract zou ethisch niet verantwoord zijn. 

Voor dit onderzoek maken we gebruik van schriftelijke enquêtes voor de 
onderdelen organisatiestructuur, HR en psychologisch contract. De vragenlijst 
voor HR – inrichting en rollen – zullen we voorleggen aan HR partners. De 
meting van het psychologisch contract vindt via vragenlijsten aan individuele 
accountants plaats. De vragenlijst inzake organisatiestructuur wordt 
voorgelegd aan de partners/eigenaren van het accountantskantoor. 

Met schriftelijk doelen we overigens op een vragenlijst die via internet wordt 
aangeboden. We sluiten daarbij aan op de huidige trend van ondervraging, 
terwijl we tevens de respondenten te mogelijk bieden de vragenlijst in fasen in 
te vullen (mocht hen dit beter uitkomen). Niet in de laatste plaats biedt dit ons 
de gelegenheid om sneller data te verzamelen, omdat codering al in de 
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applicatie kan plaatsvinden. De respondenten kunnen via een speciale 
webpagina inloggen op de applicatie. De webpagina is zonder bekendheid met 
de weblink niet benaderbaar door onbevoegden (Van der Velde et al., 2000). 

Vignetten 

Vakkundige oordeelsvorming is een lastig meetbaar begrip, als gevolg van het 
feit, dat het niet zichtbaar is en een subjectief karakter kent. Om de invloed 
van het psychologisch contract op vakkundige oordeelsvorming te kunnen 
vaststellen, is het noodzakelijk, dat we eerst de oordeelsvorming onder 
registeraccountants zelf onderzoeken. Op basis van denkbeeldige 
situatieschetsen willen registeraccountants vragen om een oordeel over de 
situatie of probleemstelling. Dit soort denkbeeldige situatieschetsen worden 
vignetten genoemd. Door de uitkomsten van het vignettenonderzoek tussen 
accountants onderling in kaart te brengen, kunnen we eventuele verschillen in 
oordeelsvorming relateren aan de staat van het psychologisch contract. 

Aanbieding van de vignetten vindt eveneens via internet plaats, tenzij het 
accountantskantoor in kwestie prijsstelt op schriftelijke vragenlijsten. 

5.2.2 Onderzoeksvaliditeit en onderzoeksanalyses 

De validiteit van de gehanteerde vragenlijsten vindt plaats aan de hand van 
factoranalyses en de berekening van Cronbach’s alpha. Voorts zullen 
vragenlijsten aan de hand van statistische analyses zoveel mogelijk 
teruggebracht worden tot schalen. Correlatie- en regressieanalyse completeren 
de statistische bewerkingen van de data. 

5.2.3 Onderzoekspopulatie 

Wij richten ons in het onderzoek op de grote(re) accountantskantoren van 
Nederland. In figuur 5.2 is grafisch weergegeven welke kantoren dit betreft. 
Wij hebben vooruitlopend op het veldonderzoek met zeven kantoren contact 
gezocht en medewerking met het onderzoek besproken. Alle gesprekken zijn 
in positieve stemming verlopen. Deloitte heeft om hen moverende redenen 
geen gehoor gegeven aan onze verzoeken. Bij de start van het veldonderzoek 
zijn de zeven kantoren aangeschreven ter bevestiging van medewerking. 
Uiteindelijk hebben twee kantoren daadwerkelijk bevestigd. Omwille van 
privacy en concurrentieoverwegingen zullen deze kantoren in dit onderzoek 
O1 respectievelijk O2 worden genoemd. 
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Figuur 5.2. Omzetgegevens per 
accountantsorganisatie (bron: Koninklijk 
NIVRA, 2005, p. 28). 

5.2.4 Controlevariabelen 

In het onderzoek houden we rekening met mogelijke algemene achterliggende 
factoren die van invloed op de uitkomsten kunnen zijn. Deze factoren 
hebben betrekking op de meer demografische eigenschappen van de 
onderzochte accountants. Vanuit het onderzoek van Verkruijsse (2005) zien 
wij de controlevariabelen in tabel 5.2 als nuttig voor ons onderzoek. 

Variabelen die wij zelf wensen toe te voegen is het specifieke 
accountantskantoor (Big 4 versus Little 4), de locatie van het 
accountantskantoor (regionale spreiding) en de vraag of een persoon is 
aangewezen als (mede-)beleidsbepaler in het kader van de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (alleen voor de organisatievragenlijst van belang). 
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Tabel 5.2. Demografische controlevariabelen 
(Verkruijsse, 2005). 

Controlevariabelen 

Leeftijd 

Aanvang werkzame leven 

Aanvang werkzaam binnen de accountancy 

Geslacht 

Aantal wisselingen van werkgever of van kantoor bij dezelfde werkgever 

Hoeveelheid gekwalificeerde accountants werkzaam binnen het kantoor 

Opleidingsachtergrond 

Samenstelling klantenportefeuille naar soort, omvang en type opdracht 

 

5.3 Specifieke metingen 

In deze paragraaf bespreken we de instrumenten die we voor de 
beantwoording van de hypothesen zullen inzetten. In totaal hanteren we vijf 
instrumenten: Vignetten Vakkundige oordeelsvorming (VVO), 
Organisatieanalyse (OA), HRM functieanalyse (HRR), HRM kenmerkanalyse 
(HRK) en Vragenlijst Psychologisch Contract (VPC). De behandelde items in 
deze paragraaf zijn in eerste aanleg gegroepeerd naar pijler van het onderzoek. 

5.3.1 Meten van vakkundige oordeelsvorming 

In individuele gesprekken met zeven vaktechnische directeuren van KPMG 
zijn momenten van vakkundige oordeelsvorming besproken, die tijdens de 
gesprekken zijn genoemd op de vraag “Wat zijn volgens u de momenten van 
vakkundige oordeelsvorming?”. In tabel 5.3 is een samenvatting van de 
genoemde momenten opgenomen. Een aantal van de momenten heeft een 
cijfer achter zich staan. Dit cijfer doelt op het aantal keren dat een antwoord 
of soortgelijk antwoord gegeven is. 
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Tabel 5.3. Momenten van vakkundige 
oordeelsvorming. Resultaten van enkele semi-
gestructureerde interviews. 

“Wat zie je gebeuren?”. Wat gebeurt er bij klanten, in het team, welke opmerkingen plaatsen mensen in 
gesprekken. Daar komen vaak aanknopingspunten uit naar voren die je attent maken op onvoldoende 
kennis van zaken of onvoldoende oplossen van problemen en bevindingen uit de controle. 

Acquisities 

Daarnaast is de aanpak van de controle van belang. Dit geeft belangrijke indicaties over hoe het 
oordeel tot stand gaat komen. 

Evaluatie van controleverschillen 

Evaluatie van de interne controle / interne beheersing. 

Evalueren van fouten of onzekerheden en de gevolgen daarvan voor de soort verklaring 

Fraude risico’s (2) 

Getrouwheid van de jaarrekening als geheel 

Hoog risico jaarrekeningposten 

Impact van routinematige processen (Planning = Hoog; Uitvoering = Lager; Evaluatie = Hoog) 

Inschatting van controlerisico’s 

Interne beheersingsproblemen (2) 

Kritische controledoelstellingen (2) 

Materialiteit (2) 

Multi-location audits. De planning van de werkzaamheden over de verschillende locaties en het 
inschatten van de dekking van de eigen werkzaamheden (belangrijk voor de positie als 
groepsaccountant) (2) 

Niet-routinematige processen of beheersmaatregelen 

Nieuwe activiteiten; acquisitietrajecten of juist desinvesteringen 
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Nieuwe ontwikkelingen binnen de context van de klant 

Omvang van waarnemingen en werkzaamheden 

Planning en risicoanalyse wat resulteert in de controleaanpak (3) 

Problemen uit het verleden die nu een invloed kunnen hebben 

Samenwerking met specialisten 

Situaties waar de klant weinig van weet / of weet van heeft (IFRS adaptatie) 

Toelichtingen bij de jaarrekening (wat voegt het toe?) 

Toepassing van waarderingsgrondslagen (Fair value; Impairment testing; Deferred tax waardering; 
Voorzieningen) (4) 

 
Tabel 5.4 geeft een concentratie weer op de antwoorden die meer dan 1 keer 
genoemd zijn om dé momenten van vakkundige oordeelsvorming te 
onderscheiden. 

Tabel 5.4. Momenten van oordeelsvorming 
welke meer dan 1 keer genoemd zijn. 

Fraude risico’s (2) 

Kritische controledoelstellingen (2) 

Materialiteit (2) 

Multi-location audits. De planning van de werkzaamheden over de verschillende locaties en het 
inschatten van de dekking van de eigen werkzaamheden (belangrijk voor de positie als 
groepsaccountant) (2) 

Interne beheersingsproblemen (2) 

Planning en risicoanalyse wat resulteert in de controleaanpak (3) 

Toepassing van waarderingsgrondslagen (Fair value; Impairment testing; Deferred tax waardering; 
Voorzieningen) (4) 
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Deze opsomming vertoont gelijkenis met de fasen van de 
accountantscontrole, zoals genoemd in hoofdstuk 2. We hebben aangegeven, 
dat vakkundige oordeelsvorming in nagenoeg alle fasen van het 
accountantscontroleproces tot uitdrukking komt. We hebben ook vastgesteld, 
dat vakkundige oordeelsvorming kan variëren in relatie tot de taak die de 
accountant uitvoert. We hebben daarbij onderscheid gemaakt in 
ongestructureerde, semi-gestructureerde, en gestructureerde taken. Voor dit 
onderzoek zijn we geïnteresseerd naar het verschil in oordeelvorming en de 
oorzaken van dit verschil. Conform hypothese 3 zullen we respondenten een 
semi-gestructureerde en een ongestructureerde taak voorleggen. De semi-
gestructureerde taak betreft de inschatting van de planningsmaterialiteit bij 
aanvang van werkzaamheden. De ongestructureerde taak betreft de evaluatie 
van controleverschillen inclusief de inschatting van de strekking van de 
accountantsverklaring. De indeling van deze taken in de genoemde te 
onderscheiden taken is wellicht arbitrair. Zo kan inschatting van de 
materialiteit ook als een gestructureerde taak worden gezien, indien men in 
ogenschouw neemt, dat accountantskantoren hier vaak vaste beslisregels voor 
hebben. Wij zien in dit onderzoek echter af van het gebruik maken van 
beslisondersteuning (decision aids), omdat wij juist willen weten wat de 
accountant als persoonlijke oordeel heeft, in plaats van de accountant als 
uitvoerder van interne (reken)regels. Dat de methodologie van het betreffende 
accountantskantoor hierbij toch een rol kan spelen, is in dit onderzoek 
opgenomen als invloed van het bestaan van vuistregels. 

Materialiteit in de accountantscontrole 

Materialiteit is afgeleid van het begrip materieel belang, volgens de Raad voor 
de Jaarverslaggeving te omschrijven als “Informatie is materieel indien het 
weglaten of het onjuist weergeven daarvan de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van de jaarrekening nemen, zou kunnen beïnvloeden. De 
materialiteit van de post of fout is afhankelijk van de omvang daarvan, 
beoordeeld onder de bijzondere omstandigheden waaronder het weglaten of 
onjuist weergeven plaatsvindt. Het begrip materialiteit verschaft dus meer een 
drempel of kritische grens, dan dat het een primair kwalitatief kenmerk is dat 
informatie moet bezitten om nuttig te zijn” (COS 320 §3). COS 320 vervolgt 
met de stelling, dat het doel van accountantscontrole moet zijn het geven van 
een oordeel of de financiële overzichten in alle materiële aspecten aan de 
vereisten voldoen. Het vakkundige oordeel van de accountant is op deze 
manier onlosmakelijk verbonden met het begrip materialiteit (Krogstad et al., 
1984). Frielink et al. (1999) spreken van jaarrekeningtolerantie, omdat zij van 
mening zijn dat het begrip materialiteit in de Nederlandse taal een andere 
betekenis heeft, namelijk “als tegenstelling van ‘onstoffelijk’, dan wel 
‘formeel’” (p. 307). De accountant leidt vanuit deze jaarrekeningtolerantie 
vervolgens de controletolerantie af (COS 320 §7). De controletolerantie is 
gewoonlijk kleiner dan de jaarrekeningtolerantie. Dit biedt de accountant dan 
een veiligheidsmarge bij het plannen van de controlewerkzaamheden. Deze 
veiligheidsmarge is noodzakelijk omdat 1) “de controletolerantie veelal in een 
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vroeg stadium van de uitvoering dient te worden bepaald, zodat nog geen 
rekening gehouden kan worden met controlebevindingen” en 2) “soms 
rekening moet worden gehouden met onjuistheden in de voorgaande 
jaarrekening die niet als onjuistheden van voldoende belang zijn beschouwd, 
en die doorwerken in de te controleren jaarrekening” (Frielink et al., 1999, 
p. 309). Om aansluiting te behouden bij de COS en bij de gangbare termen in 
de praktijk, hanteren wij in dit onderzoek de term materialiteit of materieel 
belang in plaats van tolerantie. Sommige accountantskantoren maken gebruik 
van vuistregels bij het bepalen van de materialiteit, zoals 5% van het netto-
resultaat van een onderneming of 1% van de totale activa (Blokdijk et al, 
2003b; Knechel, 1998). 

Binnen het proces van accountantscontrole speelt materialiteit vooral een rol 
in de planningsfase en de evaluatiefase van de opdracht (Messier et al., 2005; 
Blokdijk et al., 2003). In de planningsfase van de opdracht is de materialiteit 
van belang bij het bepalen van de controlewerkzaamheden. Materialiteit kent 
een omgekeerde relatie met het accountantscontrolerisico: wanneer het 
materieel belang lager wordt, wordt het accountantscontrolerisico hoger. De 
accountant dient in die gevallen gewoonlijk meer werkzaamheden uit te 
voeren om het accountantscontrolerisico tot een aanvaardbaar laag niveau 
terug te brengen. Het accountantscontrolerisico is behandeld in hoofdstuk 2 
van dit onderzoek. In de evaluatiefase gebruikt de accountant de materialiteit 
om de effecten van geconstateerde onjuistheden te wegen. Hierbij maakt COS 
320 in paragraaf 13 onderscheid in specifieke onjuistheden, of individuele 
onjuistheden en niet-specifieke onjuistheden, of geprojecteerde fouten. 

Onderzoeksontwerp 

In het kader van dit onderzoek zullen we in de veldmetingen aandacht 
besteden aan de planningstolerantie, die accountants in hun werk hanteren. 
Empirisch onderzoek is tot dusver vooral gericht op de evaluatietolerantie (zie 
Messier et al., 2005; Solomon en Shields, 1995; Holstrum en Messier, 1982; 
Moriarity en Barron, 1979). In lijn met de suggesties van DeZoort et al. (2006) 
stellen we stellen de onderzoeksinstrumenten in elektronische vorm aan de 
respondenten te beschikking, zodat ook een korte verbale / schriftelijke 
toelichting op de gemaakte inschattingen tot de eventuele mogelijkheden 
behoort. 

Om tot een ontwerp voor het inschatten van materialiteit te komen, is het 
noodzakelijk inzicht te verkrijgen in de informatie die accountants benutten 
bij het maken van de inschatting. Moriarity en Baron (1979) verschaffen vijf 
financiële indicatoren: netto-resultaat, totaal van de activa, solvabiliteitsratio, 
aantal uitstaande aandelen, en de trend in resultaatontwikkeling (p. 120). 
Blokdijk et al. (2003b) vertonen soortgelijke indicatoren en voegen bovendien 
onder meer bruto-omzet, rentabiliteit en omloopsnelheid als indicatoren toe. 
DeZoort et al. (2006) geven omzet, brutomarge, brutowinst, nettowinst, winst 
per aandeel, totaal van de activa, totale schulden en eigen vermogen als 
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indicatoren weer. Voor onze studie geven we respondenten inzicht in de 
balans en winst- en verliesrekening van gefingeerde ondernemingen naar 
voorbeeld van Moriarity en Baron (1979) en DeZoort et al. (2006). We 
vermelden geen indicatoren voor ratio’s, omloopsnelheden en dergelijke, 
aangezien deze indicatoren in de praktijk geen rol spelen bij het bepalen van 
de materialiteit. 

De respondenten krijgen in totaal vier cases voorgelegd, waarbij we 
onderscheid maken naar een onderneming met winst en een onderneming 
met verlies. De cases 1 en 3 en 2 en 4 zijn financieel identiek, zij het met 
andere namen. De cases worden voor ieder kantoor onder twee groepen 
verspreid, zodat we de uitkomsten van de groepen op de betreffende casus 
kunnen vergelijken voor consistentie. De beschrijving van de cases is 
opgenomen in appendix E. De algemene casusbeschrijving voor casus 1 is 
deels afkomstig van Van de Poel en Schilder (1990) en Krogstad et al. (1984). 
Financiële informatie voor deze casus is gedeeltelijk afkomstig van Moriarity 
en Baron (1979). Casus 4 is de kopie van casus 1. Casus 2 is speciaal voor dit 
onderzoek samengesteld, evenals casus 3. 

Per casus dienen de respondenten drie vragen te beantwoorden. Deze vragen 
zijn ontleend aan DeZoort (2006) en Krogstad et al. (1984). In vraag 1 wordt 
respondenten gevraagd de algemene materialiteit in te schatten op basis van 
de gepresenteerde informatie. Vraag 2 vraagt vervolgens om een oordeel naar 
het materiële belang van een fout in de voorziening voor dubieuze debiteuren. 
Respondenten scoren deze vragen op een continuüm (Krogstad et al., 1984) 
van Geheel niet materieel (0) tot Geheel materieel (10). Vraag 3, ten slotte, 
vraagt naar de strekking van de accountantsverklaring indien de onderneming 
besluit de voorziening dubieuze debiteuren niet aan te passen. 

Criteria voor vakkundige oordeelsvorming 

In hoofdstuk 2 hebben we de verschillende manieren van meting van 
vakkundige oordeelsvorming behandeld. Op basis van eerder 
literatuuronderzoek zijn zes maatstaven onderkend, te weten consensus, 
gebruik van prikkels, juistheid van het oordeel, eigen inzicht, stabiliteit, en 
consistentie. Er is geen uitgesproken beste manier van meten. Wel weten we 
op basis van eerder onderzoek dat consensus de meest gehanteerde vorm van 
meting is. We zullen nu kort stilstaan bij de bruikbaarheid van de genoemde 
meetvariabelen voor het onderhavige onderzoek. 

Het gebruik van prikkels heeft betrekking op de vraag of een accountant 
gevoelig is voor informatieprikkels tijdens het uitvoeren van werkzaamheden 
of het doen van beoordelingen. Deze vorm van meting is vooral interessant 
indien de onderzoeker inzicht wenst te verkrijgen in de mate waarin een 
accountant gemanipuleerd wordt door (nieuwe) informatie en of de 
accountant gevoelig is voor een bepaald soort informatie. Ons onderzoek is 
niet gericht op het onderzoeken van de invloed van (nieuwe) 
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informatieprikkels op het oordeel van de accountant. Ook doen wij geen 
specifiek onderzoek naar het proces van oordeelsvorming. Wij achten deze 
vorm van meting dan ook niet geschikt voor ons onderzoek. 

De juistheid van het oordeel wordt in onderzoek bepaald door de uitkomsten 
van de onderzochte subjecten te vergelijken met een externe norm. Omdat 
deze norm voor accountantsoordelen niet aanwezig is, hanteert men 
surrogaten, zoals het laten nakijken door een panel van experts of juryleden. 
De juistheid van het oordeel is voor ons onderzoek een mogelijke variabele, 
omdat wij geïnteresseerd zijn in de kwaliteit van de oordeelsvorming. Het 
gebruik van een panel van experts introduceert echter wel een aanvullende 
mate van subjectiviteit in de onderzoeksuitkomsten. Bovendien is de 
identificatie van experts in de accountancy een lastig onderwerp. Accountants 
die veelvuldig publiceren of onderzoek verrichten, zijn niet per definitie de 
experts van het vakgebied. Vooralsnog hanteren we daarom deze manier van 
meting niet. 

Stabiliteit en consistentie hebben betrekking op de kwaliteit van 
oordeelsvorming door de tijd heen. Stabiliteit is dan gerelateerd aan het 
oordeel op eenzelfde casus op verschillende momenten in de tijd, dus de 
vraag of een accountant dezelfde casus op verschillende momenten ook 
hetzelfde beoordeelt. Consistentie wordt gebruikt om het oordeel van de 
accountant te meten binnen een casus, dus de vraag of bijvoorbeeld het 
oordeel over de kwaliteit van de interne beheersing overeenkomt met het 
oordeel over de omvang van de werkzaamheden. 

Zoals we eerder in dit hoofdstuk aangaven, beschouwen wij consensus onder 
accountants van uiterst belang voor de geloofwaardigheid van de 
beroepsgroep. Bovendien zijn we geïnteresseerd in de mate waarin factoren 
als het psychologisch contract invloed hebben op de consensus onder 
accountants. Consensus is ook de meest toegepaste variabele in onderzoek 
naar vakkundige oordeelsvorming onder accountants. Consensus is dan de 
mate waarin de oordelen van de onderzochte accountants met elkaar 
overeenstemmen. In dit onderzoek zullen wij de consensus onder de 
onderzochte accountant gebruiken als graadmeter voor het bepalen van de 
kwaliteit van het accountantsoordeel. 

5.3.2 Organisatiestructuur van accountantsorganisaties 

Aan de hand van de typologie van Pugh et al. (1969b) hebben we in 
hoofdstuk 4 geconcludeerd dat een accountantsorganisatie te typeren is als 
een vrije beroepsbureaucratie, te kenmerken door een hoge mate van 
structuur, een lage mate van concentratie van gezag en een hoge mate van 
persoonlijk toezicht op de medewerkers. Om vast te stellen of een 
accountantskantoor daadwerkelijk aan de typering van een vrije 
beroepsbureaucratie voldoet, is het dan zaak deze drie dimensies nader te 
onderzoeken. Daartoe hebben we in hoofdstuk 4 de empirische bevindingen 
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van eerder onderzoek ten aanzien van organisatiestructuur behandeld om 
inzicht te krijgen in de aspecten van structuur, gezag en toezicht. 

Centralisering van gezag17 

Binnen de dimensie centralisering onderzoeken we de mate waarin gezag 
binnen accountantskantoren gecentraliseerd is. Dit komt onder meer tot 
uitdrukking in de mate van autonomie in het werk. Ten behoeve van de 
centralisatie van gezag maken we gebruik van de vragenlijst van Huber et al. 
(1987; vraag 12). In tabel 5.5 zijn de items 716 tot en met 722 uit deze 
vragenlijst opgenomen. De items zijn aangepast voor de specifieke context 
van accountantskantoren. Items 723 tot en met 728 speciaal zijn voor dit 
onderzoek toegevoegd en vloeien voort uit de COS18 210 inzake 
opdrachtvoorwaarden, COS 330 inzake de bepaling van 
controlewerkzaamheden en COS 700 inzake de accountantsverklaring bij een 
jaarrekening, alsmede de Wet toezicht accountantsorganisaties. Scoren van de 
items vindt plaats op een 7-punts Likert-schaal, waarbij 1 gelijk staat aan 
Geheel Niet en 7 gelijk staat aan Grotendeels. 

Tabel 5.5. Items inzake centralisatie van gezag 
binnen accountantsorganisaties (centrale vraag: 
“In welke mate heeft u uw besluitvormingsbevoegdheid 
in de volgende gebieden gedelegeerd?”) 

Item Omschrijving 

706 Controle op gewerkte uren vindt centraal plaats 

710 Afdeling vaktechniek bepaalt hoe en op welke wijze werkzaamheden worden uitgevoerd 

713 Planning van medewerkers vindt centraal plaats 

716 Toetreding tot nieuwe markten 

717 Beleidsveranderingen die effect hebben op een belangrijk deel van het accountantskantoor 

718 Aannemen van horizontale instroom van managers en senior managers 

                                                 
17 Binnen dit proefschrift is gezag bedoeld als formele bevoegdheid, of niveau van besluitvorming. Het is 

uitdrukkelijk niet bedoeld als aanduiding voor macht of “ervaren” gezag van een persoon. 

18 Controle- en Overige Standaarden; voorheen Richtlijnen voor de Accountantscontrole (RAC). In 
tegenstelling tot de RAC hebben COS gezag van wet, aangezien zij door het NIVRA zijn opgenomen 
als Nadere Voorschriften. Dit als gevolg van de Wet Toezicht Accountantsorganisaties. 



 

 143

Item Omschrijving 

719 Het aangaan van allianties met of het overnemen van andere accountantskantoren 

720 Aanpassen van bevoegdheden van managers of controleleiders 

721 Veranderen van de manier waarop uw kantoor haar cliënten bediend en benaderd 

722 Belangrijke aanpassingen aan uw dienstverlening 

723 Accepteren van nieuwe cliënten en opdrachten 

724 Bepaling van opdrachtvoorwaarden voor een specifieke opdracht 

725 Bepaling van de controleaanpak (systeemgericht versus gegevensgericht) 

726 Bepaling van de diepgang en omvang van controlewerkzaamheden 

727 Bepaling van de strekking van de af te geven (accountants)verklaring 

728 Binnen ons accountantskantoor hebben ook niet-accountants beslissende zeggenschap 

 

Formalisering 

Formalisering bestaat uit “the extent to which rules, procedures, instructions 
and communications are written” (Pugh et al. 1968, p. 75). Aiken en Hage 
(1968) concretiseren dit nader tot codificatie van werkzaamheden, handhaving 
van interne regels, en standaardisatie van werkzaamheden. Voor onze 
vragenlijst benutten we de driedeling van Aiken en Hage (1968), aangevuld 
met de communicatiedimensie van Pugh et al. (1968). 

De mate van codificatie wordt gemeten aan de hand van items 710, 729 tot en 
met 733 en 740 en zijn eigen toevoeging, dan wel afkomstig van Hage en 
Aiken (1967b, p. 79). De standaardisatie van werkzaamheden is gemeten via 
de items 734 tot en met 739, afkomstig van Aiken en Hage (1968, p. 926), 
items 749 tot en met 753, afkomstig van Huber et al (1987, vraag 16) en item 
756, ontleend aan Pugh et al. (1968, p. 101). De handhaving van interne regels 
is gemeten via een directe meting op item 742, geformuleerd naar aanleiding 
van aanwijzingen in Aiken en Hage (1968, p. 926). De communicatie is 
eveneens vormgegeven via directe meting op item 755, naar Pugh et al. (1968, 
p 101). De omschrijving van de genoemde items is terug te vinden in tabel 
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5.x. Scoren van de items vindt plaats op een 7-punts Likert-schaal, waarbij 1 
gelijk staat aan Geheel Niet en 7 gelijk staat aan Grotendeels. 

Tabel 5.6. Items inzake de mate van 
formalisering in accountantsorganisaties 
(centrale vraag: “In welke mate binnen mijn 
accountantskantoor…”). 

Item Omschrijving C
odificatie 

H
andhaving 

Standaardisatie 

C
om

m
unicatie 

706 Vindt controle op gewerkte uren vindt centraal plaats  X   

710 Bepaalt de afdeling vaktechniek hoe en welke 
werkzaamheden worden uitgevoerd 

X    

713 Vindt de planning van medewerkers op opdrachten binnen 
onze organisatie centraal plaats 

  X  

729 Zijn medewerkers hun eigen baas X    

730 Kunnen medewerkers zelfstandig besluiten nemen zonder 
hierbij vooraf goedkeuring te zoeken 

X    

731 Wordt de manier van werken bepaald door de individuele 
medewerkers 

X    

732 Kunnen medewerkers min of meer doen en laten wat zij 
willen 

X    

733 Bepalen medewerkers hun eigen regels ten aanzien van de 
werkzaamheden die zij uitvoeren 

X    

734 Hebben we, welke situatie zich ook voordoet, procedures 
die we moeten volgen 

  X  

735 Heeft iedereen binnen ons kantoor een specifieke functie   X  

736 Leggen we de nadruk op de dingen juist en volgens de regels 
doen 

  X  
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Item Omschrijving C
odificatie 

H
andhaving 

Standaardisatie 

C
om

m
unicatie 

737 Beschikken we over een gedocumenteerde beoordeling van 
iedere medewerker 

  X  

738 Vinden wij het belangrijk dat te allen tijde men zich strikt aan 
de kantoorprocedures houdt 

  X  

739 Worden in geval van afwijkingen van kantoorprocedures 
medewerkers geacht dit af te stemmen met de 
leidinggevende partner 

  X  

740 Zijn onze interne procedures en richtlijnen strenger dan 
vereist in Richtlijn voor de Kwaliteitsbeheersing 1 

X    

742 Beschikken wij over gedetailleerde systemen voor het 
vastleggen van overtredingen van regelgeving door 
medewerkers 

 X   

749 Zijn de werkzaamheden in teamverband van dag tot dag 
gelijk 

  X  

750 Worden controlewerkzaamheden in een controle door 
verschillende teams of afdelingen uitgevoerd 

  X  

751 Is er sprake van een duidelijke of eenduidige manier van het 
uitvoeren van werkzaamheden 

  X  

752 Voeren controleteams dezelfde taken op dezelfde manier uit   X  

753 Is er sprake van een logische volgorde waarop de 
werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd 

  X  

755 Vindt communicatie met medewerkers voornamelijk via 
email en huisbladen plaats 

   X 

756 Zijn voor iedere functie gedetailleerde schriftelijke 
omschrijvingen beschikbaar 

  X  
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Persoonlijk versus onpersoonlijk toezicht 

Pugh et al. (1969b) beschrijven de mate van toezicht als “line control of 
workflow” (p. 118). Hogere scores op deze dimensie betekent, dat toezicht 
plaatsvindt vanuit de hiërarchische lijn in plaats van toezicht via aparte 
afdelingen en formulieren. Pugh et al. (1969a) geven aan, dat line control bestaat 
uit de formalisering van beoordelingsgesprekken, het percentage procesleiders 
en de ratio tussen leidinggevenden en medewerkers (p. 92), om in het vervolg 
van het artikel andere variabelen voor dezelfde dimensie te benoemen 
(p. 110), namelijk: veranderlijkheid van operaties, procesintegratie en het 
aantal fabricagelocaties. Dit geeft een diffuus beeld over welke items het soort 
toezicht meten. Hall (1963) spreekt van de onpersoonlijkheid van persoonlijke 
relaties. Eerder onderzoek, zoals dat van Lawerence en Lorsch (1967, 1986) 
meten de mate van toezicht af aan aan de hand van twee items van inzake de 
spanwijdte van de leidinggevenden en de spandiepte van de leidinggevenden. 
De gedachte hierachter is, dat naarmate het omspanningsvermogen en het 
aantal lagen per leidinggevende toeneemt, het toezicht onpersoonlijker zal 
worden. Hickson et al. (1969) spreken van beheersing door direct 
leidinggevenden versus beheersing door procedures en rapporten van 
stafafdelingen (p. 385). 

Binnen accountantskantoren leiden de genoemde indicatoren echter tot 
praktische problemen. Zo is het aantal hiërarchische lagen binnen een 
accountantskantoor betrekkelijk gering (zie bijvoorbeeld Maister, 2003). De 
geijkte items vanuit eerder onderzoek hebben bovendien vooral betrekking op 
industriële ondernemingen. We zullen derhalve naar de geest van eerder 
onderzoek eigen items formuleren. Item 706 is ontleend aan Pugh et al. 
(1969). Items 708, 713, 714 en 715 zijn geformuleerd op basis van 
aanknopingspunten in Ouchi en Maguire (1975) en Teece (2003). Items 707 
en 709 zijn overgenomen uit Huber et al. (1987, vraag 15). Items 710 tot en 
met 712 zijn geformuleerd op suggesties van Hickson et al. (1969). Scoren van 
de items vindt plaats op basis van gesloten vraagstelling dan wel op een 7-
punts Likert-schaal, waarbij 1 gelijk staat aan Geheel Niet en 7 gelijk staat aan 
Grotendeels. Items 740 tot en met 748 zijn voor dit onderzoek toegevoegd 
op basis van Richtlijn voor de Kwaliteitsbeheersing 1 en vragenlijsten van het 
College Toetsing Kwaliteit van het Koninklijk NIVRA. Items zijn 
opgenomen in tabel 5.6 tezamen met de items voor formalisering. 

Persoonlijk en onpersoonlijk toezicht zijn twee zijden van de medaille. Voor 
de latere schaalconstructie kunnen de individuele items dus niet zonder meer 
bij elkaar gevoegd worden. In tabel 5.7 is daarom aangegeven welke items we 
tot welke zijde rekenen. We benutten Walton’s stellingen (1985) over control 
systemen in HRM voor het maken van onze indeling. In de analyses van de 
resultaten zullen we onze indeling benutten voor het berekenen van de 
subschalen en eventuele omcoderingen. 
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5.3.3 Meten van de HRM functies (inrichting) 

Als onderzoeksinstrument voor het meten van de verschillende rollen van de 
HR functie maken we gebruik van de vragenlijst van Ulrich en Conner (in: 
Conner en Ulrich, 1996). Deze vragenlijst bestaat uit 40 vragen, waarbij iedere 
vraag slechts aan één van de vier HR-rollen te koppelen is. We hebben de 
vragenlijst vertaald naar de Nederlandse situatie, maar items onverminderd 
overgenomen. De vragenlijst is opgenomen in Appendix E. 

5.3.4 Meten van Human Resource Management kenmerken (richting) 

HRM beleid is gericht op binding en / of beheersing van medewerkers. Voor 
een accountantskantoor is een hoge mate van binding in combinatie met een 
hoge mate van beheersing gewenst. Als onderzoeksinstrument gebruiken we 
een voor dit onderzoek specifiek samengestelde vragenlijst. Walton (1985) en 
Arthur (1994) maakten onderscheid in HR gericht op binding en HR gericht 
op beheersing. Boselie (2002) heeft hieraan toegevoegd dat er binnen de 
concepten van binding en beheersing sprake kan zijn van ‘hoge mate’ en ‘lage 
mate’. Met deze uitgangspunten leggen we de basis voor onze vragenlijst. 
Bovendien geeft Boselie et al. (2003) een Nederlandse context aan HR, omdat 
een aantal HR aspecten in Nederland ‘gewoon’ zijn ten opzichte van de 
Verenigde Staten van Amerika als gevolg van andere of betere 
arbeidsvoorwaarden. In de Verenigde Staten is in dit kader minder geregeld 
via (federale) wetgeving (p. 1416). 
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Tabel 5.7. Persoonlijke versus onpersoonlijke 
kenmerken van toezicht. (centrale vraag: “in 
welke mate is de volgende stelling op uw 
accountantskantoor van toepassing?”) 

Persoonlijk toezicht Onpersoonlijk toezicht 

Item Omschrijving Item Omschrijving 

707 Leidinggevenden houden direct toezicht 
op de werkzaamheden 

741 Medewerkers bevestigen jaarlijks 
schriftelijk hun onafhankelijkheid 

708 Leidinggevenden zijn altijd persoonlijk 
aanwezig tijdens de uitvoering van 
werkzaamheden 

743 Beschikbaarheid van een standaard 
controlemethodologie 

709 Afstemming van werkzaamheden vindt 
op informele wijze plaats 

744 Afstemming van afwijkingen van de 
methodologie met afdeling vaktechniek 

711 Direct leidinggevende bepaalt hoe en 
welke werkzaamheden worden uitgevoerd 

745 Controlemethodologie gaat verder dan de 
COS 

712 Er is sprake van losse controle/ informeel 
toezicht 

746 Voor iedere opdracht is een standaard 
dossierindeling beschikbaar 

714 Veelvuldig persoonlijk contact tussen 
leidinggevende en professional 

748 Partners worden deels afgerekend op 
resultaten van onafhankelijke 
opdrachtbeoordelingen 

715 Partner is actief betrokken in alle fasen 
van het controleproces 

754 Vergaderingen worden altijd genotuleerd 

  757 Beschikbaarheid van een 
procedurehandboek voor medewerkers 

 

MacDuffie (1995) introduceert het begrip ‘bundeling van HR praktijken’. Hij 
maakt daarbij onderscheid in werksystemen en HR beleid. Voor beide 
ontwikkelde hij een index. Werksystemen en HR beleid leiden volgens de 
onderzoeker tot de ontwikkeling van kennis en kunde, motivatie en binding 
en integratie van HR met de bedrijfsstrategie. Deze drie begrippen zijn ook 
onderwerp van onderzoek binnen deze dissertatie: vakkundige 
oordeelsvorming, het psychologisch contract en de rol van HR binnen de 
accountantsorganisatie. De studie van MacDuffie vond plaats binnen de 
autoindustrie, zodat aanpassingen noodzakelijk zijn voor toepassing in de 
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accountancy. Lepak en Snell (2002) hebben de schalen van MacDuffie verder 
uitgewerkt voor verschillende typen psychologische contracten. Zij houden 
wel vast aan het idee van HR configuraties of HR beleidsbundels en breiden 
deze tevens uit met twee extra configuraties, zodat het totaal op vier komt 
(binding, beheersing, samenwerkend en marktconform; Lepak en Snell, 1999, 
p. 33). 

Werbel en DeMarie (2005) maken onderscheid in vier aandachtsgebieden van 
HRM: selectie, ontwikkeling, beoordeling en vergoeding. Deze vier 
aandachtsgebieden zijn ook terug te vinden in Ichniowski et al. (1997), zij het 
dat deze auteurs HRM hebben onderverdeeld in 8 specifieke 
aandachtsgeieden, te weten: (1) bonusregelingen, (2) werving en selectie, (3) 
teamwerk, (4) zekerheid van een baan, (5) flexibele taakomschrijvingen, (6) 
competentieontwikkeling en training van vaardigheden, (8) communicatie en 
(7) vakbondsrelaties (p. 294). Vergelijkbare indelingen zijn zichtbaar in Guest 
(1997) en Beatty et al. (2003). Van deze beleidsaspecten is werken in teams 
een vanzelfsprekendheid binnen de accountancy. De antwoorden op de items 
van Ichniowski et al. liggen dan zeer voor de hand. Deze items zullen we 
derhalve niet in het onderzoek betrekken. Conform de vaststellingen in 
hoofdstuk 3 zullen we ook vakbondsrelaties niet in het onderzoek betrekken. 
Huselid (1995) breidt de schaal voor HR verder uit door de toevoeging van 
items voor intensiteit van selectie, ontvangen training in aantal uren en 
promotiecriteria (senioriteit versus prestatie). Huselid (1995) hanteert als 
controlevariabelen onder meer (p. 653): de omvang van de organisatie, 
omzetgroei, netto omzet en totale activa. Boselie et al. (2003) hanteren alleen 
omvang van de organisatie. 

Eerder onderzoek heeft vooral HR managers onderzocht (Den Hartog et al., 
2004). Wij sluiten hierbij aan en hebben de vragenlijst voorgelegd aan de HR 
(accountant) partners van het desbetreffende accountantskantoor. De 
vragenlijst is opgenomen in appendix E. 

5.3.5 Meten van het psychologisch contract 

Over de definitie van een psychologisch contract blijkt in de literatuur geen 
duidelijke consensus te bestaan, wat gevolgen heeft voor de manier waarop 
empirisch onderzoek naar het contract plaats vindt. Guest (1998) bepleit 
daarom te spreken van de staat van het psychologisch contract. In dit 
onderzoek verstaan wij onder de staat van het contract what employees 
perceive that their organization offers them in terms of many different 
employment practices, which are offered by the organization but that tend 
not to be written down (in detail) in a formal or legal employment contract”. 
Het concept van de staat van het psychologisch contract plaats het concept in 
het hier en nu, waarmee afstand wordt genomen van de discussie op welk 
moment een psychologisch contract nu eigenlijk ontstaat en wat derhalve het 
‘beste’ moment is om het contract te meten. Ook neemt de definitie van de 
staat van het contract afstand van het meetbaar maken van mogelijke 
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verwachtingen die een werknemer van de werkgever heeft. Bovendien is het 
empirisch lastig scherp te krijgen tegen welke norm de verwachtingen door de 
werknemer worden afgemeten (zie Ten Brink, 2004). 

In hoofdstuk 3 hebben we nader stilgestaan bij de verschillende invalshoeken 
die vanuit de literatuur naar voren komen bij het meetbaar maken van de 
inhoud van het psychologisch contract. Bij de behandeling van de literatuur 
zijn twee belangrijke punten naar voren gekomen. Ten eerste maken we in het 
meten van de inhoud onderscheid in werkgeversverplichtingen en 
werknemersverplichtingen. Ten tweede vindt de meting van de inhoud 
overwegend vanuit het oogpunt van de werknemer plaats. Dit laatste punt is 
voor de accountancy niet anders en wellicht zelfs een prominenter probleem. 
De samenstelling van controleteams wisselt namelijk van week tot week. 
Vanwege deze steeds wisselende samenstelling werkt een accountant onder 
verschillende managers en partners, zodat de vraag opkomt wie (op enig 
moment) de accountant ziet als ‘dé werkgever’. Vanuit de HR-cyclus is 
wellicht te beredeneren dat de contactaccountant of performance manager als 
werkgever wordt gezien, maar met zekerheid is dit niet te zeggen. We zullen 
daarom accountants niet alleen bevragen naar hun perceptie van het 
psychologisch contract, maar tevens vragen hun relatie met de performance 
manager te duiden als aanspreekpunt van de organisatie De selectie van juist 
deze vertegenwoordigers is gebaseerd op eerder onderzoek van Porter et al. 
(1998) en de vaststelling dat juist zij beschikken over “the primary 
responsibility for establishing the (…) organization’s inducements” (p. 772). 
Porter et al. (1998) hebben een vragenlijst opgesteld, die door zowel de 
werkgever als de werknemer is ingevuld. Vervolgens hebben de auteurs de 
verschillen in de scores tussen werkgevers en werknemers geanalyseerd. 
Eventuele verschillen geven een eerste indicatie van mogelijke schendingen 
van het contract. De vragenlijst bevatte negen items, gebaseerd op eerder 
literatuuronderzoek. De vragenlijst van Ten Brink, die gebaseerd is op eerder 
werk van onder meer Rousseau, Morrison en Robinson en Van Dijk (in: Ten 
Brink, 2004), bevat in totaal 36 items, waardoor naar onze mening een meer 
genuanceerd beeld mogelijk is van de inhoud van het psychologisch contract. 
De vragenlijst in het proefschrift is in het Engels weergegeven, maar wij 
hebben – in verband met de Nederlandse context van ons onderzoek – de 
Nederlandstalige versie van Ten Brink gehanteerd. De vragenlijst is 
opgenomen in appendix E. 

Op basis van analyses van Ten Brink zijn deze 36 items terug te brengen tot 8 
factoren, te weten “development opportunities, work/family balance, job 
content, clear task description, intra-organizational mobility, working 
atmosphere, salary, work autonomy” (p. 274). De opname van functieinhoud 
en taakomschrijving geeft bovendien de mogelijkheid de theorie van 
Hackman en Oldham binnen de accountancy te onderzoeken. Het onderzoek 
van Ten Brink geeft geen eensluidende parameter voor het meten van de staat 
van het psychologisch contract. Wij zullen in dit onderzoek derhalve 
vooronderzoek verrichten naar de waarde van de individuele items van de 
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vragenlijst door respondenten voor te leggen of zij niet alleen een score aan 
het specifieke item willen toekennen, maar ook welke weging zij dit item 
willen meegeven. Voor de staat van het psychologisch contract achten wij het 
namelijk van belang dat een bepaalde gedraging van de organisatie weliswaar 
op prijs wordt gesteld, maar in de ogen van de accountant weinig toevoegt 
aan zijn of haar beleving van de relatie. De wegingsfactor gecombineerd met 
de individuele score biedt ons dan inzicht in de daadwerkelijke staat van het 
psychologisch contract. 

Tabel 5.8. Werkdruk en werkstress (bron: 
Karasek, 1979). 

Item Omschrijving 

81 Voor mijn werk is een hoge mate van expertise nodig 

82 In mijn werk is het noodzakelijk dat ik voortdurend nieuwe dingen leer 

83 Mijn werk is zeer afwisselend 

84 Ik kan voldoende creativiteit kwijt in mijn werkzaamheden 

85 Ik heb voldoende vrijheid in het bepalen hoe ik mijn werk doe 

86 Ik neem in mijn werk veel zelfstandige beslissingen 

87 Mijn mening telt mee in de besluitvorming 

88 Het is van belang dat ik snel werk 

89 Het is van belang dat ik hard werk 

90 De omvang van mijn takenpakket is aanzienlijk 

91 De omvang van mijn takenpakket is te groot 

92 Ik heb niet voldoende tijd om mijn werkzaamheden goed af te ronden 

93 Ik ervaar tegenstrijdige belangen in de uitvoering van mijn werk  
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5.3.6 Meten van eigen inbreng in het werk 

In overeenstemming met de literatuur over vrije beroepen en vrije 
beroepsbeoefenaren is de verwachting dat zij een hoge mate van invloed op 
het eigen werk wensen te hebben. Aanknopingspunten voor deze eigen 
inbreng in de werkzaamheden zijn te vinden in Karasek’s (1979) job demand – 
job decision model. In tabel 5.8 zijn de items genoemd die wij in dit onderzoek 
zullen voorleggen aan respondenten. We hanteren een Likert-schaal van 1 tot 
en met 5 voor de scores. 

5.3.7 Meten van affectieve binding en regeldruk 

In hoofdstuk 3 hebben we aandacht besteed aan de affectieve binding van 
accountants, bestaande uit affectieve binding richting de organisatie en 
richting de beroepsgroep. 

Affectieve organisatorische binding 

Voor het vaststellen van de organisatorische binding maken we gebruik van 
onderdelen van de Organizational Commitment Questionnaire van Mowday et al. 
(1979), zoals deze gebruikt is door Meyer et al. (1993). De items zijn 
opgenomen in tabel 5.9. 

Tabel 5.9. Items inzake affectieve 
beroepsbinding. 

Item Omschrijving 

94 Ik zou heel graag mijn gehele carrière binnen dit accountantskantoor door kunnen brengen 

95 De uitdagingen van de organisatie voelen als mijn eigen uitdagingen 

96 Ik heb niet een sterk gevoel van “thuishoren” binnen mijn accountantskantoor 

97 Ik voel mij niet emotioneel verbonden met mijn accountantskantoor 

98 Ik voel mij niet “deel van de familie” binnen mijn accountantskantoor 

99 Mijn accountantskantoor heeft een persoonlijke betekenis voor mij 

 
De score voor deze items vindt plaats op een Likert-schaal van 1 tot en met 5. 
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Affectieve beroepsbinding 

Affectieve binding onder accountants is nader onderzocht door Hall et al. 
(2005) met hun bespreking van eerder onderzoek naar professional commitment. 
Wij meten affectieve beroepsbinding via items, geïnspireerd op de items van 
Donnelly et al. (2003). Cronbach’s alfa voor deze vragen bedroeg 0.92. Tabel 
5.10 geeft de items voor affectieve beroepsbinding. De items 1 tot en met 8 
zijn overgenomen van Donnelly et al. (2003), op basis van Mowday et al. 
(1979). Items 9 tot en met 12 zijn overgenomen van Meyer et al. (1993). 

Tabel 5.10. Items inzake affectieve 
beroepsbinding. 

Item Omschrijving 

27 Ik ben onder vrienden en kennissen positief over het accountantsberoep en tracht het 
beroep dan ook op te hemelen. 

28 Het maakt mij niet uit in welke functie ik werkzaam ben, zolang ik het accountantsberoep 
maar kan uitoefenen. 

29 Ik ben bereid tot een meer dan normale inspanning om het beroep van accountant het 
vertrouwen van het maatschappelijk verkeer. 

30 Mijn normen en waarden vertonen gelijkenis met de normen en waarden van het 
accountantsberoep (Verordening Gedragscode). 

31 Ik ben er trots op dat ik accountant ben. 

32 Ik voel mij verbonden met de toekomst van het accountantsberoep. 

33 Het accountantsberoep is voor mij hét beroep. 

34 Ik ben blij dat ik accountancy als studierichting heb gekozen in plaats van een andere 
studierichting. 

35 Accountant zijn is belangrijk voor mijn gevoel van zelfwaarde 

36 Ik heb er spijt van dat ik in de accountancy ben gaan werken 

37 Ik voel mij niet verbonden met het accountantsberoep 

38 Ik ben enthousiast over het accountantsberoep 
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Regeldruk 

Voor de meting van beleving van regeldruk zijn eigen items ontwikkeld, welke 
zijn opgenomen in tabel 5.11. Scoren van deze items vindt eveneens plaats op 
een Likert-schaal van 1 tot en met 5. 

Tabel 5.11. Items inzake regeldruk. 

Item Omschrijving 

100 Ik beschouw de komst van de Wet toezicht accountantsorganisaties als een stap voorwaarts in het 
terugwinnen van het vertrouwen in de accountantsfunctie. 

101 De nieuwe wet- en regelgeving belemmert mij in het uitoefenen van mijn functie als accountant. 

102 De nieuwe regelgeving biedt mij de mogelijkheid mijn werk als accountant nog beter uit te voeren. 

 

5.3.8 Meten van Leader-Member Exchange (LMX) 

Voor het meten van LMX tussen medewerker en beoordelaar (performance 
manager, contactaccountant of equivalent) maken we gebruik van items uit 
eerder onderzoek (Liden en Graen, 1980; Scandura en Graen, 1984). Scoren 
van deze items (zie tabel 5.12) vindt wederom plaats op een Likert-schaal van 
1 tot en met 5. Voorts stellen we de medewerkers de vraag hoe zij de relatie 
met de beoordelaar typeren (zeer goed tot zeer slecht). 

5.4 Vervolg van dit onderzoek 

Hoofdstuk 6 bevat de behandeling van het uitgevoerde pilotonderzoek naar 
de validiteit van de gekozen onderzoeksinstrumenten, de resultaten van het 
hoofdonderzoek en de toetsing van de geformuleerde hypothesen. Hoofdstuk 
7 bevat de samenvatting, bevindingen en conclusies naar aanleiding van de 
resultaten van het onderzoek. Tevens geven we de potentiële tekortkomingen 
van het uitgevoerde onderzoek weer samen met mogelijkheden voor 
vervolgonderzoek. 
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Tabel 5.12. Items inzake LMX. 

Item Omschrijving 

1 Mijn beoordelaar zet zich persoonlijk in om problemen in mijn werk te helpen oplossen 

2 Mijn beoordelaar geeft mij hoe dan ook dekking in geval van problemen 

3 Ik neem suggesties over mijn functioneren van mijn beoordelaar aan 

4 Mijn beoordelaar is tevreden met wat ik doe 

5 Mijn beoordelaar begrijpt mijn problemen en behoeften 

6 Mijn beoordelaar begrijpt en herkent mijn potentieel 

7 Ik vertrouw mijn beoordelaar dusdanig, dat ik hem of haar richting anderen zou verdedigen 
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H o o f d s t u k  6  

COHESIE EN ADHESIE 

6 Analyse en hypothesetoetsing 

In dit hoofdstuk zullen we stilstaan bij de verzamelde data in het 
veldonderzoek. Aan de hand van onze data-analyse testen we vervolgens de in 
hoofdstuk 5 geformuleerde hypothesen. De analyses in dit hoofdstuk zijn als 
volgt opgebouwd. We beginnen in §6.1 met een korte schets van het 
uitgevoerde pilotonderzoek en de voornaamste bevindingen daaruit. Daarna 
behandelt §6.2 de algemene analyses van de populatie. Hierin bespreken we 
de achtergronden van de onderzochte accountants, leeftijdsopbouw, ervaring, 
et cetera. In §6.3, vervolgens, komen we toe aan de eerste pijler van dit 
onderzoek: de ondervraagde professionals. Deze paragraaf staat voornamelijk 
in het teken van de vakkundige oordeelvorming en het psychologisch contract 
van de ondervraagde registeraccountants. We richten in §6.4 de blik op de 
tweede pijler van het onderzoek, namelijk de organisatiestructuur van de 
onderzochte organisatie. Om in §6.5 aandacht te besteden aan de inrichting 
van HR bij de onderzochte accountantsorganisatie. De toetsing van de 
onderzochte hypothesen wordt behandeld in §6.6. Tot besluit, biedt §6.7 een 
overzicht van de onderzochte hypothesen met een conclusie over de 
uitkomsten. Algemene beschouwingen en implicaties van de resultaten 
worden behandeld in hoofdstuk 7. Alle analyses zijn uitgevoerd met behulp 
van SPSS 16.0. 

6.1 Pilotonderzoek 

De gehanteerde meetinstrumenten zijn in een pilotonderzoek op twee 
vestigingen van een van de deelnemende accountantskantoren getest op 
werking en validiteit. De vragenlijst voor professionals is in september 2007 
op de kantoren uitgezet onder 268 professionals in de functie van assistent tot 
en met (senior) manager. We hebben 58 vragenlijsten retour ontvangen, wat 
een respons van 22% betekent. De vragenlijsten voor de organisatiestructuur 
en de HR-inrichting zijn uitgezet onder de twee kantoorvoorzitters, 
respectievelijk twee HR-partners van de vestigingen. De respons voor deze 
vragenlijsten was 100%, respectievelijk 50%. Ondervraging van zowel 
professionals als partners heeft elektronisch plaatsgevonden via een speciale 
website, die niet zonder meer door derden te benaderen was. 

6.1.1 Vragenlijst psychologisch contract 

De exploratieve factoranalyse op de vragenlijst voor het psychologisch 
contract levert 9 factoren op, overeenkomstig de gevonden factoren van Ten 
Brink (2004). De negen factoren verklaren in totaal 75% van de variantie. De 
factoren zijn achtereenvolgens: Werkinhoud (1), Mobiliteit (2), Balans werk-
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privé (3), Taken-Bevoegdheden-Verantwoordelijkheden (4), 
Ontwikkelingsmogelijkheden (5), Beloning (6), Zekerheid/Duidelijkheid (7), 
Autonomie (8) en Werkatmosfeer (9). De items van de factoren zijn omgezet 
naar schalen. Cronbach’s α voor deze schalen is niet lager dan α=.73. De 
vragenlijst voor het psychologisch contract is voor het hoofdonderzoek 
uitgebreid met wegingsvragen ten aanzien van de factoren van Ten Brink 
(2004).  

Omdat de resultaten valide blijken voor verdere verwerking, zijn de resultaten 
van het pilotonderzoek meegenomen in de resultaten die in het vervolg van 
dit hoofdstuk behandeld worden. 

6.1.2 Beïnvloedende elementen op het psychologisch contract 

De vragenlijst voor professionals bevatte ook items, die de regeldruk, eigen 
inbreng in het werk, relatie met de performance manager, en affectieve 
bindingen (beroepsbinding en organisatiebinding). De verkennende analyses 
tonen aan, dat de individuele vragen goed samenhangen, getuige de 
respectievelijke Cronbach’s α van α=.77 (regeldruk), α=.74 (eigen inbreng in 
het werk), α=.92 (performance manager), α=.76 (affectieve beroepsbinding) 
en α=.76 (affectieve organisatiebinding). We constateren, dat enkele items niet 
samenhangen met de veronderstelde constructen. We kiezen er echter voor 
om de items in dit stadium van het onderzoek nog niet te verwijderen, omdat 
deze ontbrekende samenhang een mogelijk gevolg van de responsomvang kan 
zijn. 

6.1.3 Vakkundige oordeelsvorming 

De vakkundige oordeelsvorming heeft plaatsgevonden aan de hand van twee 
casusbeschrijvingen. Omwille van het pilotonderzoek hebben iedere locatie 
een eigen variant op de casusbeschrijvingen ontvangen. Deze variant week 
alleen in algemene beschrijving af. De gepresenteerde jaarcijfers en 
geconstateerde fout waren identiek. We hebben de validiteit van het 
instrument gemeten aan de hand van Cronbach’s α, waarbij we de 
respondenten via SPSS hebben gebruikt als variabelen. Cronbach’s α geeft 
ons daarmee inzicht in de mate waarin respondenten hetzelfde verstaan onder 
de verschillende oordeelsmomenten; dus of de respondenten conceptueel 
hetzelfde denken over de begrippen materieel belang, materiële fout en 
strekking van de accountantsverklaring. Hetzelfde over iets denken, betekent 
nog niet dat de praktische uitwerking voor iedereen hetzelfde is. Cronbach’s α 
vertelt ons dus niet in hoeverre respondenten onderling met elkaar 
verschillen; dus in hoeverre er sprake is van consensus / dissensus. Voor de 
berekening zijn overigens ten minste twee waarnemingen noodzakelijk. In ons 
onderzoek is hieraan voldaan door twee cases in de uitvoering te betrekken. 
Cronbach’s α voor de inschatting van het materieel belang bedraagt α=1, voor 
de beoordeling van een geconstateerde fout α=.96 en voor de strekking van 
de accountantsverklaring α=.93. De gevonden waarden zijn uitstekend, zodat 
we kunnen aannemen, dat de instrumenten inderdaad meten zoals bedoeld. 
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We zien dan ook voldoende aanleiding om de instrumenten ook in te zetten 
voor het hoofdonderzoek. Het hoofdonderzoek dient uit te wijzen in 
hoeverre de instrumenten bruikbaar zijn voor hypothesetoetsing. 

6.1.4 Vragenlijst organisatiestructuur 

De vragenlijst aan de partners voor het vaststellen van de organisatiestructuur 
van het kantoor bestond uit drie delen: centralisering, formalisering en 
toezicht. Cronbach’s α komt voor de verschillende onderdelen niet onder de 
α=.90. De vragenlijst is voor verder gebruik in het hoofdonderzoek geschikt. 
Ook hier signaleren we, dat individuele items niet in alle gevallen 
samenhangen met de veronderstelde constructen. Evenals bij de vragenlijst 
voor professionals, sluiten we deze items niet op voorhand uit. Zeker gezien 
de respons van 2 vestigingsleiders. 

6.1.5 Vragenlijst HR-(in)richting 

We hebben hier de handicap van slechts één waarneming. We kunnen daarom 
vanuit onze resultaten de validiteit van het instrument niet vaststellen. We 
maken hierbij wel de opmerking, dat de items van de HR-vragenlijst alle in 
eerder onderzoek gevalideerd zijn. Dit geldt in het bijzonder voor het deel van 
de HR-inrichting, aangezien dit een exacte kopie van de vragenlijst van Ulrich 
is (zie hoofdstuk 5). Het deel inzake de HR-richting is afkomstig van eerder 
onderzoek van Lepak en Snell en in dat onderzoek ook als valide bestempeld. 

6.2 Hoofdonderzoek – Eerste analyses 

Voordat we beginnen met de diepere analyses van de dataset voeren we eerst 
enkele verkenningen uit op de dataset als geheel. Deze verkenningen hebben 
tot doel eventuele leemtes of gebreken in de dataset te onderkennen en 
passende maatregelen te treffen. 

6.2.1 Volledigheid van de organisatievragenlijsten 

We hebben voor het hoofdonderzoek in totaal 7 accountantsorganisaties voor 
deelname benaderd. Deze organisaties bevinden zich alle in de top 10 van 
grootste accountantskantoren van Nederland. Na initiële gesprekken hebben 
3 organisaties zich daadwerkelijk gecommitteerd tot deelname. De overige 
kantoren hebben om hun moverende redenen expliciet dan wel impliciet 
aangegeven niet te zullen deelnemen in verband met de 
concurrentiegevoeligheid van de gevraagde informatie. Voor één organisatie 
bleek de respons echter te laag voor validiteit van de uitkomsten. Deze is dan 
ook uitgesloten van de dataset. De overige twee organisaties zijn in de winter 
van 2007 (O1) respectievelijk in de zomer 2008 (O2) onderzocht. Het 
onderzoek bestond uit twee delen, te weten de bevraging van professionals en 
de bevraging van de partners (als representanten van de organisatie). Eén van 
beide organisaties heeft tijdens het onderzoek alsnog afgezien van deelname 
aan de gesprekken met de partners, wegens de gevoeligheid van de gevraagde 
informatie, ondanks de anonieme verwerking en presentatie van gegevens. Dit 
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vermindert in die zin onze dataset, dat wij nu van slechts één organisatie het 
organisatieperspectief beschikbaar hebben. We zullen hier in de verdere 
analyses rekening mee moeten houden. Het weerhoudt ons echter niet van 
het onderzoek naar het psychologisch contract en oordeelsvorming, 
aangezien de dataset hier voor de twee organisaties wel volledig is. 

Onze algemene constatering is, dat accountantsorganisaties gesloten 
organisaties zijn ten aanzien van het delen van inzichten in het binden en 
boeien van professionals. Dit staat een goede relatie van de accountancy met 
de wetenschap wel in de weg. Wellicht, dat in de toekomst dataverwerking via 
een onafhankelijke instantie eventuele bezwaren kan wegnemen, zodat 
sociaal-maatschappelijk/psychologisch/organisatiekundig onderzoek in de 
accountancy beter mogelijk wordt. 

6.2.2 Volledigheid van ingevulde vragenlijsten 

Met behulp van SPSS hebben we een ontbrekende waardeanalyse uitgevoerd 
op de vragen met betrekking tot het psychologisch contract. Deze analyse 
toont aan, dat ontbrekende scores meestal beperkt zijn tot 1 respondent, wat 
niet op een trend van bewust niet willen beantwoorden duidt. Eén variabele 
sprong er wat dat betreft uit, v17 (“Beleid voor werkende ouders”). Deze 
werd door 10 respondenten niet ingevuld, gelijk verdeeld over mannen en 
vrouwen. Desondanks geeft dit aantal in relatie tot de totale populatie geen 
reden tot uitsluiting van de variabele. We hebben de ontbrekende waarden in 
de dataset gecodeerd met 999. De aantallen zijn zodanig laag, dat het niet 
“lonend” is om een uitgebreide schatting van ontbrekende waarden uit te 
voeren. 

6.2.3 Volledigheid van gemaakte cases 

In totaal hebben we reacties ontvangen van N=413 respondenten. Uit onze 
analyses is naar voren gekomen, dat niet alle respondenten alle onderdelen 
van een casus hebben beantwoord. Ook zijn niet voor alle respondenten de 
controlevariabelen beschikbaar. We zullen in de analyses voor 
oordeelsvorming en consensus alleen de volledig ingevulde cases betrekken 
voor die respondenten van wie wij ook de achtergrondinformatie 
(ervaringsjaren en functieniveau) beschikbaar hebben. Ontbrekende waarden 
zijn niet in de dataset ingevuld, vanwege de complete uitsluiting van deze 
respondenten. Hiervoor is een dummy variabele aan de dataset toegevoegd. 
In totaal betrekken we in onze consensusanalyses N=349. 

6.2.4 Aantal jaren ervaring 

Het gemiddelde aantal ervaringsjaren in de responspopulatie bedraagt 11.48 
jaar (SD 7.63). 11 respondenten hebben geen score op deze variabele. Deze 
respondenten worden voor de analyses naar aantal ervaringsjaren uitgesloten. 
De valide respondenten van de twee cases hebben een gemiddelde ervaring 
van 10.91 jaar (SD 6.83). Indien we dit laatste gemiddelde nader beschouwen 
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constateren we, dat O1 een gemiddelde ervaring van 8.61 jaar (SD 5.65) en O2 
een gemiddelde ervaring van 14.66 jaar (SD 6.94) kent. De eenzijdige 
ANOVA-test wijst uit, dat het verschil tussen beide organisaties bij p<0.01 
significant is met F(1,348)=79.41. We constateren ook, dat Levene’s test voor 
homogeniteit van de varianties significant is bij p<0.05, waardoor we moeten 
concluderen, dat er heterogeniteit in de varianties aanwezig is. We kijken 
daarom naar Brown-Forsythe’s F-ratio om de validiteit van de ANOVA-test 
vast te stellen. Deze is eveneens significant bij p<0.01 met F(1,236.87)=71.97, 
zodat we kunnen concluderen, dat er een significant verschil tussen de beide 
organisaties bestaat. Dit verschil in aantal jaren ervaring is logisch, gezien de 
opbouw van functies tussen beide organisaties. Indien we alleen de managers 
en directeuren in beschouwing nemen, dan is het gemiddelde voor O1 13.27 
(SD 5.03) en voor O2 15.66 (SD 8.01). Dit verschil is volgens de ANOVA test 
nog altijd significant bij p<0.05, maar in absolute termen is het verschil al een 
stuk acceptabeler. Voor de verdere analyses in dit hoofdstuk, zullen we 
ervaring indelen naar klassen (zie §6.3.5 voor details), zodat we de effecten 
van ervaring kunnen meten, waaronder het zojuist geconstateerde verschil in 
ervaring tussen de organisaties. 

Het histogram, tot slot, geeft weer, dat de responspopulatie ten aanzien van 
ervaring niet normaal verdeeld is. Er is sprake van links-scheve verdeling als 
gevolg van het feit, dat we relatief jonge professionals hebben ondervraagd, 
die gemiddeld dus minder ervaring hebben. We overtreden daarmee één van 
de voorwaarden voor veel statistische analyses, namelijk de aanwezigheid van 
een normaalverdeling. Wij veronderstellen vanuit onze theorie, dat ervaring 
bijdraagt aan de consensus. We zien daarom geen goede gronden om 
respondenten uit te sluiten. Wel is het mogelijk om via een transformatie tot 
een betere verdeling te komen. Hier zijn verschillende methoden voor, 
waarvan logaritme en inverse twee voorbeelden zijn. Beide leveren echter niet 
het gewenste resultaat, aangezien de spitsheid van de verdeling (kurtosis) wel 
aangepakt wordt, maar niet de breedte van de verdeling (skewness), en dat is 
precies waar wij naar op zoek zijn. Wij transformeren daarom de gevonden 
waarden op basis van de Tukey-transformatie19 met rangorde. Deze 
transformatie vindt als volgt plaats: 
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Hierbij is r de rangorde die een respondent binnen de populatie inneemt, en w 
het gewicht van de respondenten binnen de rangorde. We hebben gekozen 
voor de Tukey-transformatie, omdat rang en gewicht met een gelijke factor 
worden behandeld (namelijk 1/3). In de Blom-transformatie is de factor 
verschillend (3/8 respectievelijk ¼). De Tukey-transformatie voeren we met 

                                                 
19 Wij hebben via SPSS vastgesteld, dat er geen noemenswaardige verschillen bestaan tussen de Tukey-

transformatie en de transformatie volgens Blom. 
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behulp van SPSS uit. Het histogram van deze getransformeerde waarden 
vertoont op het gezicht een betere normaalverdeling. We zullen deze 
getransformeerde waarden hanteren in de verdere hypothesetoetsing. 

6.2.5 Populatiesamenstelling 

De responspopulatie bestaat in totaal uit 413 respondenten, uit twee 
Nederlandse accountantsorganisaties (verder aangeduid als O1 en O2). We 
geven geen responspercentage weer, aangezien het dan mogelijk zou zijn de 
individuele accountantsorganisatie te herleiden. In tabel 6.1 hebben we een 
overzicht geschetst van de verschillende functieniveau’s in de 
responspopulatie. We constateren, dat in O1 een groter aantal functies aan het 
onderzoek heeft deelgenomen. Voor wat betreft het onderzoek hoeft hierin 
geen bezwaar te liggen. Het biedt ons juist de mogelijkheid om de consensus 
van accountants binnen verschillende stadia van hun carrière vast te stellen. 
Waar wenselijk zullen we organisatievergelijkingen alleen op de gelijksoortige 
functieniveau’s uitvoeren. Drie respondenten hebben geen functieniveau 
opgegeven. Deze worden in functiegerelateerde analyses uitgesloten. 

Tabel 6.1. Respondenten naar functieniveau. 

Functie # O1 O2 

Salary partners / directeuren 18 3 15 

(Senior) Managers 246 91 155 

Controleleiders 82 82  

Trainees 64 64  

Onbekend 3 3  

Totaal 413 243 170 

 

6.3 Hoofdonderzoek – Professionals 

De professionals in het onderzoek hebben vragen voorgelegd gekregen op 
twee onderdelen. Ten eerste hebben we geïnformeerd naar de elementen van 
het psychologisch contract en de weging die factoren van het psychologisch 
contract voor de betreffende professional hadden. Ten tweede hebben we de 
professionals twee cases voorgelegd waarin hen werd gevraagd een oordeel te 
geven over drie vraagstellingen per casus. Deze vraagstellingen zijn met elkaar 
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verbonden: inschatting van materieel belang, inschatting van een niet-
gecorrigeerde fout in de jaarrekening en de gevolgen daarvan voor de 
strekking van de accountantsverklaring. 

6.3.1 Het psychologisch contract 

De inhoud van het psychologisch contract is gemeten aan de hand van 36 
stellingen (zie hoofdstuk 5), gebaseerd op de vragenlijst van Ten Brink (2004). 
De 36 items zullen we nu nader analyseren door middel van factoranalyse. Er 
zijn een aantal vooronderstellingen van belang bij het uitvoeren van een 
factoranalyse. De vuistregel is dat factoranalyse betrouwbaar is, indien er 10-
15 keer meer respondenten dan variabelen zijn (Van der Velde et al., 2000). 
Dit betekent dat wij in dit onderzoek ten minste 360 respondenten nodig 
hebben. Onze responspopulatie bestaat uit 413 bruikbare antwoordsets, zodat 
we aan deze vuistregel voldoen. De validiteit van factoranalyse kan ook aan de 
hand van het Kaiser-Meyer-Olkin criterium worden vastgesteld. Een waarde 
van 0.5 wordt hierbij als nauwelijks acceptabel geacht. Waarden van 0.7 en 
hoger zijn goed. Waarden van 0.8 en hoger zijn uitstekend. De KMO-waarde 
voor onze populatie bedraagt 0.88. We kunnen dus terecht onze factoranalyse 
uitvoeren. Als aanvullende voorwaarde hebben we ook Barlett’s test voor 
bolvormigheid (sphericity) uitgevoerd. Deze test stelt vast of de individuele 
variabelen voldoende met elkaar correleren om straks in factoren te worden 
omgezet. De uitkomst van Barlett’s test is significant bij p<0.01, wat betekent 
dat de variabelen in voldoende mate met elkaar correleren voor factoranalyse. 
Tot slot, hebben we de variabelen gestandaardiseerd naar z-scores de analyses 
niet door specifieke uitbijters te laten beïnvloeden. Omdat we vooraf geen 
specifieke aanwijzingen hebben over gemeenschappelijke variantie, voeren we 
een principaal componenten analyse uit. Om de resultaten van de 
factoranalyse te verbeteren maken we gebruik van rotatie. We benutten 
orthogonale (loodrechte) rotatie om de factoren zoveel mogelijk onafhankelijk 
van elkaar te identificeren. Deze rotatie is uitgevoerd op basis van de varimax-
techniek, om te zorgen dat variabelen zoveel mogelijk op één bepaalde factor 
worden geladen. Tot slot hebben we rekening gehouden met Kaiser’s 
aanbeveling om alleen eigenwaarden van 1 of meer in de analyse te betrekken 
(Field, 2005). 

De correlatieanalyse van de variabelen laat overwegend correlaties zien met 
een significantieniveau van p<0.01. Geen van de variabelen vertoont te veel 
afwijkingen van dit significantieniveau om op voorhand tot uitsluiting van de 
variabele over te gaan. De correlaties zelf zijn voldoende laag. Er zijn wel 
variabelen die een correlatie met elkaar geven van r>0.5, maar niet over de 
hele linie, zodat we geen vermoedens voor multicollineariteit hebben. De 
determinant van de correlatiematrix is echter wel kleiner dan .00001. We 
zullen daarom een afsluitende correlatieanalyse op de uiteindelijke factoren 
uitvoeren, om vast te stellen of twee factoren wellicht lineaire afhankelijkheid 
vertonen en dus hetzelfde meten. 
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De factoranalyse toont 9 factoren die gezamenlijk 62% van de variantie 
verklaren. Er zijn 9 variabelen die minder bijdragen dan het gemiddelde van 
62%. Deze variabelen zullen we in de bepaling van de uiteindelijke factoren 
nader bestuderen. De residuenmatrix geeft aan dat 15% van de residuen 
significant zijn. Dit percentage achten we voldoende laag om de analyse voort 
te zetten. Appendix F.4 toont de uitkomsten van de factoranalyse, dat wil 
zeggen de ladingen van de variabelen op de factoren. Variabelen 20 en 21 zijn 
hierin niet getoond. Deze variabelen zijn verwijderd op grond van ladingen op 
verschillende factoren, zonder duidelijk verband met de factoren in kwestie. 
De negen factoren zijn als volgt benoemd: Carrièremogelijkheden, Balans 
Werk-Privé, Inhoud van het werk, Taken-Bevoegdheden-
Verantwoordelijkheden, Competentieontwikkeling, Salaris, Atmosfeer, Multi-
inzetbaarheid en Autonomie. Met Multi-inzetbaarheid, doelen we op de 
mogelijkheden om op andere afdelingen ingezet te worden, 
transfermogelijkheden naar het buitenland en promotiemogelijkheden. Ten 
Brink (2004) kwam in haar onderzoek tot de factoren Werkinhoud, Mobiliteit, 
Balans werk-privé, Taken-Bevoegdheden-Verantwoordelijkheden, 
Ontwikkelingsmogelijkheden, Beloning, Zekerheid, Autonomie en 
Werkatmosfeer. We constateren, dat Ontwikkelingsmogelijkheden te splitsen 
is in Carrièreontwikkeling en Competentieontwikkeling. We signaleren verder, 
dat in tegenstelling tot Ten Brink, zekerheid voor accountants geen aparte 
factor binnen het contract is. Zekerheid wordt gezien als onderdeel van 
Carrièreontwikkeling. Dit heeft gevolgen voor de weging van de factoren, 
aangezien wel naar het gewicht van zekerheid is gevraagd in de vragenlijst. We 
komen hier in § 6.3.2 nog op terug. 

De individuele items zijn aan de hand van de onderscheiden factoren 
gebundeld en omgezet naar schalen met de zojuist genoemde namen. Deze 
namen geven weer wat de beleving van de respondent op de betreffende 
schaal is (“mijn accountantskantoor biedt mij…”. Verdere analyses op het 
psychologisch contract vinden met behulp van deze schalen plaats. Ter 
controle van de interne validiteit van de schalen is per schaal Cronbach’s α 
berekend. Schaalgemiddelden en betrouwbaarheidswaarden zijn opgenomen 
in tabel 6.2. N varieert enigszins als gevolg van enkele ontbrekende waarden 
voor een bepaalde factor.  

Alle correlaties zijn significant bij p<0.01. Slechts één schaal vertoont een 
correlatie van meer dan .50 met een andere schaal. Voor wat betreft het feit of 
schalen uiteindelijk hetzelfde meten valt het dus hier mee. In de tabel hebben 
we deze waarden cursief weergegeven. Voor de zekerheid voeren we daarom 
een factoranalyse van de tweede orde uit op de samengestelde schalen. Deze 
tweede orde analyse toont aan, dat alle schalen terug te leiden zijn op 1 factor. 
Deze factor is, zo weten wij, het psychologisch contract. Omdat er in de 
tweede orde sprake is van slechts 1 factor, zien we geen aanleiding om de 
samenstelling van de schalen aan te passen. 
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Tabel 6.2. Correlaties en 
betrouwbaarheidswaarden voor de factoren 
van het psychologisch contract. * p<0.05; ** 
p<0.01 (beiden tweezijdig). N = 413. 
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x  3.80 3.26 4.17 3.71 4.20 3.21 3.39 3.38 3.82

SD .61 .79 .50 .65 .55 .63 .69 .72 .63

α .66 .82 .84 .80 .69 .69 .80 .83 .78

Carrièreontwikkeling 1.00   

Werk-Privé .32** 1.00   

Inhoud .44** .26** 1.00   

TBV .27** .19** .24** 1.00   

Competentieontwikkeling .50** .29** .47** .34** 1.00   

Salaris .36** .32** .36** .30** .36** 1.00   

Atmosfeer .45** .33** .36** .29** .42** .45** 1.00  

Multi-inzetbaarheid .55** .33** .34** .18** .48** .28** .37** 1.00 

Autonomie .23** .34** .43** .16** .29** .28** .35** .28** 1.00

 

We stellen met behulp van een onafhankelijke t-test op de factoren vast, of er 
sprake is van significante verschillen tussen de onderzochte 
accountantsorganisaties. Levene’s test voor homogeniteit is in alle gevallen 
niet significant, zodat er geen verschillen in variantie tussen de organisaties 
bestaat. De resultaten van de t-test, opgenomen in tabel 6.3, geven aan, dat 
voor de factoren Carrièreontwikkeling, Taken-Verantwoordelijkheden-
Bevoegdheden, Competentieontwikkeling en Autonomie er significante 
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verschillen tussen de organisaties zijn waar te nemen. Ten Brink maakte 
eerder geen onderscheid in carrièreontwikkeling en competentieontwikkeling, 
terwijl wij nu waarnemen, dat dit juist de twee onderdelen zijn waar de 
organisaties duidelijk van elkaar verschillen. De overige factoren tonen geen 
significante verschillen. Omwille van duidelijkheid hebben we het hoogste 
gemiddelde per factor gearceerd weergegeven. De carrièreontwikkeling is in 
de beleving van de respondenten van O1 beter dan die van de respondenten 
van O2. Omgekeerd achten de respondenten van O2 de taken en 
verantwoordelijkheden, de competentieontwikkeling en de autonomie beter 
dan de respondenten van O1. De absolute verschillen zijn overigens klein. 

Tabel 6.3. Verschillenanalyse van factoren naar 
accountantsorganisatie. 

Factor O1 O2 t-
waarde

Sig. df 

Carrièreontwikkeling 3.90 3.67 3.88 .000 411 

Balans werk-privé 3.29 3.22 .83 .405 411 

Inhoud van het werk 4.18 4.14 .80 .425 411 

Taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 

3.61 3.85 -3.79 .000 411 

Competentieontwikkeling 4.15 4.28 -2.40 .017 411 

Salaris 3.18 3.26 -1.27 .205 411 

Atmosfeer 3.40 3.38 .35 .726 411 

Multi-inzetbaarheid 3.36 3.42 -.91 .366 411 

Autonomie 3.76 3.91 -2.39 .017 411 

 

6.3.2 De staat van het psychologisch contract 

De tweede factoranalyse toonde aan, dat alle onderkende schalen uiteindelijk 
op één factor laden: het psychologisch contract. Op grond van de bevestiging 
uit het pilotonderzoek over de houdbaarheid van Ten Brink’s (2004) factoren, 
hebben we de respondenten gevraagd een weging te geven aan elk van haar 
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factoren. Tabel 6.4 geeft de uitkomsten voor de onderzochte organisaties 
weer. Levene’s test voor onafhankelijkheid geeft aan, dat de organisaties op 
onderdelen in variantie verschillen. We geven voor deze wegingsfactoren 
daarom aangepaste scores weer (herkenbaar aan de afwijkingen df-waarde). 
Met behulp van deze weging is het mogelijk de factoren op te tellen tot een 
gewogen gemiddelde score voor het psychologisch contract. Bovendien 
brengen we zo tot uitdrukking, dat er sprake kan zijn van compensatie tussen 
factoren, zoals ook gesuggereerd door Turnley et al. (2003). De top drie 
(gearceerd weergegeven) van wegingsfactoren is voor beide organisaties gelijk. 
We kunnen dus onafhankelijk van de organisatie stellen, dat de respondenten 
als top drie binnen het psychologisch contract atmosfeer, carrièreontwikkeling 
en inhoud van het werk onderkennen. Deze top drie ligt in lijn met de theorie 
van professionele beroepen, namelijk een prettige omgeving, waarbinnen 
professionals zich op het werk kunnen richten. 

Tabel 6.4. Verschillenanalyse van factoren naar 
accountantsorganisatie. 

Weging O1 O2 t-
waarde

Sig. df 

Inhoud van het werk 4.52 4.28 4.88 .000 410 

Multi-inzetbaarheid 2.73 2.49 2.09 .038 408 

Balans werk-privé 4.30 4.19 1.58 .114 411 

Taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 

4.13 3.90 4.11 .000 410 

Carrière- en competentieontwikkeling 4.53 4.30 4.18 .000 313.47 

Salaris 4.18 4.14 .61 .544 411 

Zekerheid 3.77 3.59 2.09 .037 354.79 

Autonomie 4.01 4.07 -.98 .377 411 

Atmosfeer 4.64 4.39 4.98 .000 307.98 

 
Er is geen verschil zichtbaar in balans werk-privé, salaris en autonomie. Dit 
zijn naar onze mening ook meer beroepsgroepgerelateerde factoren, en 
daarmee organisatieoverstijgend. De overige factoren zijn wel significant 
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verschillend, waaronder de top drie van wegingsfactoren. Dit kan een 
mogelijke indicatie zijn voor verschil in organisatiecultuur. We zien dit echter 
niet terug in de staat van het psychologisch contract: het gewogen gemiddelde 
bedraagt voor O1 x =3.67 (SD=.42) en voor O2 x =3.70 (SD=.41). De 
verschillen zijn niet groot te noemen; de onafhankelijke t-test bevestigt dit 
ook. Het gewogen gemiddelde voor de totale populatie bedraagt vervolgens 
x =3.68 (SD=.42). Het gemiddelde voor mannelijke respondenten bedraagt 
x =3.67 (SD=.42) en voor vrouwelijke respondenten x =3.70 (SD=.41). 
Wederom een gering verschil. Ook hier wijzen onafhankelijke t-tests uit, dat 
de verschillen inderdaad niet significant zijn, zodat we verdere 
verschillenanalyses naar geslacht achterwege laten. Een analyse naar locatie 
laten we eveneens achterwege, wederom omdat anders te eenvoudig te 
herleiden is welke accountantsorganisaties medewerking aan het onderzoek 
hebben verleend. 

Zoals we in de voorgaande paragraaf al signaleerden, is zekerheid geen aparte 
factor in het psychologisch contract van registeraccountants. In plaats 
daarvan, bleek ontwikkeling zich te splitsen in carrièreontwikkeling en 
competentieontwikkeling. Omdat initieel deze twee vormen van ontwikkeling 
als één in het veldinstrument zijn benoemd, zullen we voor onze analyses 
deze twee vormen een gelijk gewicht geven. Het ontbreken van zekerheid in 
de samenstelling van het psychologisch contract als aparte dimensie verwijst 
naar de marktsituatie van 2007-2008, waarin de vraag het aanbod vele malen 
overtreft. Vanuit het organisatieperspectief is zekerheid uiteraard wel van 
belang. Men wil professionals natuurlijk zo lang mogelijk aan zich binden. 

Tot slot is het verstandig de staat van het psychologisch contract naar functie 
te bezien, omdat de responspopulatie voor O1 uit meer functieniveau’s bestaat 
dan de responspopulatie voor O2. We betrekken daarom alleen de niveau’s 
manager en hoger (hierna: senior staf) in de analyse en constateren dat de 
gemiddelde staat van het psychologisch contract voor deze groep (N=264) 
x =3.72 (SD=.40) bedraagt. De onafhankelijke t-test wijst uit, dat t(262)=1.39 
niet significant is. Er zijn dus tussen de organisaties geen significante 
verschillen in de staat van het contract aanwezig, ondanks aanwezigheid van 
verschillende functieniveau’s in de responspopulatie. Voor verdere analyses, 
zullen we de samenstelling van de responspopulatie mee laten wegen indien 
resultaten daar aanleiding toe geven. 

6.3.3 Beïnvloedende factoren op het psychologisch contract 

Zoals we in eerder in hoofdstuk 3 hebben behandeld, staat het psychologisch 
contract onder invloed van verschillende factoren. In dit onderzoek hebben 
wij specifiek aandacht besteed aan de invloed van regeldruk, de mate van 
eigen inbreng in het werk (ofwel de mate van compliance) en de uitwisseling met 
de beoordelaar (performance manager). Respondenten zijn dan ook gevraagd aan 
te geven in welke mate zij regeldruk ervaren en in welke mate zij van mening 
zijn invloed te kunnen uitoefenen op de uitvoering van eigen werkzaamheden. 
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Tot slot hebben respondenten aangegeven hoe zij de relatie met de 
beoordelaar ervaren. 

Regeldruk 

Regeldruk is gemeten aan de hand specifiek voor dit onderzoek ontwikkelde 
items (v109, v110 en v111). Items 109 en 111 zijn in de analyse omgecodeerd. 
Cronbach’s α bedraagt .62 en is daarmee relatief laag, maar nog altijd boven 
het gewenste minimum van .60 (Van der Velde et al., 2000; Field, 2005). De 
individuele items zijn daarom samengevoegd tot de schaal Regeldruk met een 
gemiddelde van x =2.92 (SD .62). De respondenten ervaren enige mate van 
regeldruk in de uitvoering van hun werk. Indien we nu een correlatieanalyse 
uitvoeren tussen Regeldruk en de staat van het psychologisch contract, blijkt 
er sprake te zijn van een negatieve relatie, waarvoor r=-.20 (p<0.01), wat ons 
vermoeden bevestigt, dat een toename in gevoelde regeldruk een afname in de 
staat van het psychologisch contract betekent. Wil de accountantsorganisatie 
haar professionals in positieve zin binden aan de organisatie, zal zij gedegen 
aandacht aan de ervaren regeldruk moeten besteden. 

O2 kent een gemiddelde Regeldruk van x =2.87 (SD .55) ten opzichte van 
een gemiddelde Regeldruk van x =2.96 (SD .67) voor O1. Volgens de 
onafhankelijke t-test is dit verschil niet significant met t(400.26)=1.35. 
Levene’s test was significant, wat wel betekent dat de variantie tussen de twee 
responspopulaties niet gelijk is. Dit hebben we meegenomen in het uitvoeren 
van de t-test, getuige het alternatieve aantal vrijheidsgraden. Regeldruk is dus 
voor beide organisaties ongeveer van eenzelfde impact. We merken daarbij 
wel op, dat O2 in dit verband een significante correlatie tussen regeldruk en 
psychologisch contract vertoont, terwijl de correlatie voor de senior staf in O1 
niet significant is. Gezien de overall resultaten op Regeldruk verklaren wij dit 
door de verschillen in responsomvang tussen beide organisaties. 

Ten aanzien van regeldruk hebben we tevens onderzocht in hoeverre 
affectieve bindingen de invloed van regeldruk op het psychologisch contract 
zou beïnvloeden. We hebben nader gekeken naar affectieve beroepsbinding 
(binding met het accountantsvak) en affectieve organisatiebinding (binding 
met de accountantsorganisatie). Affectieve beroepsbinding is gemeten via items 
v27 tot en met v38. Items v36 en v37 zijn voor de analyse omgecodeerd. 
Cronbach’s α bedraagt .83. Alle items zijn samengevoegd tot de schaal 
Affectieve Beroepsbinding met een gemiddelde van x =3.61 (SD .47). 
Correlatieanalyse toont aan, dat Affectieve Beroepsbinding correleert met 
zowel Regeldruk als de staat van het psychologisch contract. De waarden zijn 
r=-.33 (p<0.01) respectievelijk r=.43 (p<0.01). 

Affectieve organisatiebinding is gemeten aan de hand van items v103 tot en 
met v108. Items v105, v106 en v107 zijn voor de analyses omgecodeerd. 
Cronbach’s α bedraagt .74. De items zijn samengevoegd tot de schaal 
Affectieve Organisatiebinding, welke een gemiddelde kent van x =3.48 
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(SD .47). Affectieve Organisatiebinding correleert met Affectieve 
Beroepsbinding, Regeldruk en de staat van het psychologisch contract. De 
bijbehorende waarden zijn achtereenvolgens: r=.54 (p<0.01), r=-.16 (p<0.01) 
en r=.48 (p<0.01). Voor de organisatiebinding hebben we aanleiding te 
veronderstellen, dat verschil in functieniveau ook verschil in 
organisatiebinding betekent. Naarmate een professional namelijk langer bij 
een organisatie blijft of meer senior is, neemt de binding met deze organisatie 
zal toenemen. De ANOVA geeft ons F(3,236)=8.18 (p<0.01) voor O1 en 
F(1,168)=1.12 (n.s.) voor O2. Gemengde resultaten dus, hoewel het aantal 
functieniveau’s in de populatie van O1 groter is – dus potentieel meer variëteit 
(zie ook tabel 6.1). De groep (senior) managers en directors voor O1 (N=94) 
heeft een gemiddelde organisatiebinding van x =3.67 (SD=.50) tegenover 
x =3.51 (SD=.54) voor O2 (N=170). Dit verschil is volgens de t-test ook 
significant bij p<0.05. De correlatie met het psychologisch contract bedraagt 
voor O1 r=.41 (p<0.01), terwijl deze voor O2 r=.52 bedraagt. Het effect is 
voor O2 dus groter, wat zich ook vertaalt in de totale staat van het 
psychologisch contract: in absolute waarden is deze hoger voor O1 ( x =3.77 
(SD=.38) versus x =3.70 (SD=.41)), maar het verschil hierin is niet 
significant. Men voelt zich kennelijk gemiddeld gezien minder verbonden met 
de organisatie, maar de aanwezige binding vertaalt zich in een grotere bijdrage 
aan het psychologisch contract. O2 lijkt dus met minder inspanning eenzelfde 
resultaat te boeken. Volgens de ANOVA voor het verschil tussen hogere en 
lagere functies binnen O1, blijkt overigens dat het verschil eveneens significant 
is (dat wil zeggen de lagere functies scoren lager dan de hogere functies). 

Affectieve beroepsbinding voor de eerste organisatie bedraagt x =3.59 
(SD .46) en x =3.64 (SD .48) voor de tweede organisatie. Dit verschil is 
volgens de t-test niet significant, natuurlijk conform verwachting. Het gaat 
immers om de binding met het beroep. Deze binding wordt dus (terecht) niet 
beïnvloed door de omgeving waarin de professional werkzaam is. Het werk is 
binnen de accountancy overal gelijk, waardoor het verschil gemaakt wordt in 
de binding met de organisatie, of de manier waarop de organisatie omgaat met 
haar professionals. Beide onderzochte organisaties scoren hier 
bovengemiddeld (op een schaal van 1-5): O1 kent een gemiddelde binding van 
x =3.46 (SD .56) tegenover x =3.51 (SD .54) in O2. De t-test is niet 
significant bij t(411)=-.83. 

We richten onze aandacht nu op de mogelijke invloed die affectieve binding 
heeft op de relatie tussen invloedsfactoren en de staat van het psychologisch 
contract. Mathieu en Taylor (2006) onderkennen drie mogelijke interacties 
(p. 1039): indirect effect, volledig effect en een gedeeltelijk effect. Figuur 6.1 
geeft een grafische weergave van de zojuist aangehaalde interacties. Een 
indirect effect ontstaat, indien x en y geen directe relatie kennen, maar alleen 
via m met elkaar in verband staan. Bij een volledig effect is er een directe 
relatie tussen x en y, die volledig teniet gedaan wordt door het bestaan van m. 
Voor een gedeeltelijk effect geldt hetzelfde, maar dan houdt de relatie tussen x 
en y wel stand – alleen in mindere mate. 
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Figuur 6.1. Mogelijke interacties tussen 
variabelen (Mathieu en Taylor, 2006, p. 1039). 

We hebben vastgesteld, dat de staat van het psychologisch contract en de 
beïnvloedende factoren significant met elkaar correleren. Dit sluit een 
indirecte werking dan al per definitie uit. Wanneer we de correlatie tussen 
Regeldruk en de staat van het psychologisch contract controleren voor 
Affectieve Beroepsbinding blijkt dat de correlatie afneemt tot r=-.07 en niet 
langer significant is. Affectieve Beroepsbinding zorgt dus voor een volledige 
mediatie, naast het feit dat Affectieve Beroepsbinding een directe positieve 
invloed op de staat van het psychologisch contract heeft. 

Een controlerende correlatieanalyse op het verband tussen Regeldruk en het 
psychologisch contract, rekening houdend met Affectieve Organisatiebinding 
zorgt voor r=-.14 (p<0.01). Affectieve Organisatiebinding heeft een 
gedeeltelijke mediatie op de relatie tussen regeldruk en de staat van het 
psychologisch contract, want de relatie blijft wel significant. Wanneer we dit 
effect nader bekijken, dan blijken vooral de junior staf respondenten bij te 
dragen aan het resultaat. Indien we namelijk de controlerende analyse voor 
alleen senior staf uitvoeren, constateren we dat de significante correlatie 
tussen regeldruk en psychologisch contract van r=-.17 (p<0.01) afneemt tot 
r=-.09 (n.s.). Voor senior staf is er dus wel een volledige mediatie. Voor senior 
staf compenseert affectieve binding de regeldruk. De vraag die hierbij dan wel 
opkomt, is waar die affectieve binding vandaan komt. De correlatie van 
Affectieve Organisatiebinding met aantal ervaringsjaren is namelijk voor de 
responspopulatie niet significant. De resultaten duiden erop, dat 
accountantsorganisaties vooral aandacht aan de organisatiebinding van junior 
staf zouden moeten besteden.  
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Eigen inbreng 

De eigen inbreng in de werkzaamheden, of negatief geformuleerd, de mate 
van compliance in de werkzaamheden, is gemeten aan de hand van ontleende 
items van Karasek (Karasek, 1979). In onze vragenlijst betreft dit items 90 tot 
en met 96. Hoe hoger de score, hoe meer respondenten aangeven eigen 
inbreng in het werk te ervaren. Een hoge score duidt dus ook op een lage 
ervaring van compliance. Cronbach’s α bedraagt .74, wat wij acceptabel vinden. 
De items zijn samengevoegd in de schaal Eigen Inbreng met x =3.88 
(SD .42). Correlatieanalyse met de staat van het psychologisch contract geeft 
een positief verband van r=.50 (p<0.01). Indien de professional meer vrijheid 
krijgt in de uitvoering van eigen werkzaamheden, zal de staat van het 
psychologisch contract verbeteren. De negatieve formulering is, in lijn met de 
opmerkingen bij ervaren regeldruk, dat de accountantsorganisatie zich dient in 
te spannen voor het vermijden van een grote mate van compliance, of het 
terugdringen van de eigen inbreng van professionals. Dit is in lijn met onze 
observaties in hoofdstuk 2 over professionele beroepen. 

De eigen inbreng in het werk is voor O1 x =3.82 (SD .45) tegenover x =3.96 
(SD .37) voor O2. Levene’s test voor variantie is significant, wat betekent, dat 
de twee organisaties van elkaar verschillen. De bijbehorende t-test geeft 
t(400.53)=-3.21 bij p<0.01. De ervaren eigen inbreng in het werk wijkt dus 
significant af tussen de organisaties, waarbij in O2 er kennelijk een mindere 
perceptie van compliance bestaat. Indien we dit afzetten tegen de staat van het 
psychologisch contract, dan is zichtbaar dat de correlatie voor O1 r=.54 
(p<0.01) bedraagt ten opzichte van r=.44 (p<0.01). Dit is een interessante 
uitkomst, maar we hebben aanleiding te veronderstellen, dat functieniveau 
wellicht een invloed heeft op de perceptie van professionals. Naarmate men 
in functieniveau stijgt, zal de eigen inbreng toenemen. De ANOVA geeft ons 
de volgende uitkomsten: F(3,236)=11.98 (p<0.01) voor O1 en F(1,168)=3.41 
(p<0.0520), wat op een verschil in functieniveau in beleving van Eigen Inbreng 
duidt. Eigen inbreng voor O1 bedraagt onder managers en hoger (N=94) 
x =4.00 (SD .40) tegenover de eerder geconstateerde x =3.96 (SD .37) voor 
O2. De onafhankelijke t-test geeft aan, dat het verschil tussen deze twee 
groepen niet significant is. De staat van het psychologisch contract voor beide 
organisaties is voor deze groepen ook gelijk. De ANOVA voor O1 bevestigt, 
dat de onderkende ervaringsklassen (1 tot en met 4) significant van elkaar 
verschillen. De correlatie tussen Eigen Inbreng en Aantal jaren ervaring is 
r=.32 (p<0.01; N=232). 

Werkdruk 

Eveneens aan de hand van Karasek (1979) is de mate van werkdruk gemeten. 
Respondenten zijn naar hun beleving van de werkdruk gevraagd. Dit betreft 
variabelen 97 tot en met 102. Hoe hoger de score, hoe meer respondenten 

                                                 
20 p=.07 om precies te zijn. 
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een werkdruk ervaren. Cronbach’s α bedraagt in eerste instantie .55. Item 97 
“Het is van belang dat ik snel werk” heeft geen duidelijke bijdrage geleverd 
aan het construct Werkdruk. Dit item is dan ook uit de analyse verwijderd. 
Cronbach’s α neemt dan toe tot .67, wat acceptabel is. De resterende items 
zijn samengevoegd in de schaal Werkdruk met x =3.45 (SD .54). 
Correlatieanalyse met de staat van het psychologisch contract geeft een 
negatief verband van r=-.19 (p<0.01). Werkdruk heeft voor de respondenten 
dus belangrijke invloed op de staat van hun psychologisch contract. 

Hoe is nu de perceptie van werkdruk binnen de onderzochte organisaties? 
Voor O1 is een gemiddelde werkdruk geconstateerd van x =3.54 (SD .54). O2 
geeft een gemiddelde van x =3.31 (SD .52). Dit verschil komt significant 
over. De t-test bevestigt dit ook: t(411)=4.39 (p<0.01). Wederom een 
interessante uitkomst, omdat de staat van het psychologisch contract tussen 
beide organisaties niet belangrijk verschilde. We voeren een regressieanalyse 
voor iedere organisatie uit om vast te stellen wat het effect van het verschil in 
werkdruk op het psychologisch contract is. Voor O1 stellen we vast, dat het 
lineaire regressiemodel significant is bij p<0.05. Het model heeft een 
verklarende waarde van R2

adj=.02. De ANOVA geeft F(1,241)=6.32. Dezelfde 
regressieanalyse voor O2 levert een significant model bij p<0.01, terwijl 
R2

adj=.04 bedraagt bij een ANOVA van F(1,169)=8.63. De werkdruk is O2 is 
dus weliswaar minder, maar het effect ervan op het psychologisch contract is 
groter. We moeten hierbij wel bedenken, dat de populatie van O1 groter is, en 
ook uit meer functieniveau’s bestaat. Een regressieanalyse op de functies 
(senior) manager en hoger levert voor O1 een significant model bij p<0.05 
met R2

adj=.04 en ANOVA van F(1,92)=4.70. Op senior niveau heeft 
werkdruk een min of meer gelijk effect op het psychologisch contract. 

Tot dusver hebben we kunnen vaststellen, dat de organisaties niet verschillen 
op de staat van het psychologisch contract (voor (senior) managers en hoger). 
Dit geldt ook voor de mate van beroepsbinding en eigen inbreng. Significante 
verschillen troffen we aan bij de ervaren organisatiebinding en de ervaren 
werkdruk. We constateerden echter ook, dat ondanks de significante 
verschillen, zich dit niet liet vertalen in de staat van het psychologisch 
contract. Kennelijk bestaat er een factor die de relatie tussen 
organisatiebinding, werkdruk en de staat van het psychologisch contract 
beïnvloedt. Mogelijk kan dit de rol van de performance manager zijn; de 
vertegenwoordiger van de organisatie in HR-communicatie, die functioneert 
als buffer tussen organisatie en professional. 

Relatie met de beoordelaar 

De relatie met de beoordelaar, ook wel de leader-member-exchange (LMX) 
genoemd, is zowel direct (LMXdir of LMX-direct) als indirect (LMXind of 
LMX-indirect) gemeten. De directe meting heeft betrekking op een 
inschatting van de relatie met de beoordelaar, terwijl de indirecte meting naar 
enkele voorbeelden van LMX-gedrag heeft gevraagd. De indirecte meting 
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vond plaats aan de hand van variabelen v58 tot en met v64. Cronbach’s α 
geeft een waarde van .91. De items zijn samengevoegd tot schaal LMX-
indirect met waarde van x =3.57 (SD .67). LMX-indirect heeft een significante 
relatie met de staat van het psychologisch contract: r=.34 (p<0.01). De directe 
meting heeft plaatsgevonden aan de hand van item v65 en kent een 
gemiddelde van x =3.72 (SD .82). De directe meting correleert significant 
met de indirecte meting bij r=.58 (p<0.01) en met de staat van het 
psychologisch contract: r=.37 (p<0.01). 

Evenals bij affectieve binding, voeren we ook hier controlerende 
correlatieanalyses uit, om het effect van LMX-indirect als LMX-direct op de 
relatie tussen regeldruk, werkdruk, binding met het psychologisch contract te 
bepalen. Zie nogmaals figuur 6.1 voor mogelijke vormen van effecten. We 
hebben vastgesteld, dat alle beïnvloedende factoren een rechtstreekse – 
significante – correlatie met de staat van het psychologisch contract hebben. 
Een indirect effect van LMX is dus niet van toepassing. De relatie tussen 
regeldruk en het psychologisch contract blijft significant na controle voor 
LMX-indirect. Dit geldt ook voor controle voor LMX-direct. LMX heeft dus 
maar een beperkt mediërend effect op regeldruk en het contract. Dit geldt 
evenzo voor de relatie werkdruk en staat van het psychologisch contract: 
slechts een beperkt effect. Tot slot geldt voor affectieve organisatiebinding 
geen andere conclusie: LMX heeft een beperkt effect op relatie tussen binding 
en contract. 

In figuur 6.2 hebben we de relatie tussen LMX en de staat van het 
psychologisch contract per onderzochte organisatie weergegeven. Alle 
getoonde correlaties zijn significant bij p<0.01. LMX-indirect bedraagt 
x =3.47 (SD .71) voor organisatie 1 en voor organisatie 2 x =3.71 (SD .58). 
Voor LMX-direct zijn deze waarden respectievelijk x =3.70 (SD .81) en 
x =3.75 (SD .84). Figuur 6.2 geeft aan, dat LMX – zowel indirect als direct – 
van O2 een hogere correlatie met het psychologisch contract kent. We voeren 
een regressieanalyse voor beide organisaties op beide vormen van LMX uit 
om de effecten van LMX nader te analyseren. Omwille van leesbaarheid 
geven we niet alle uitkomsten weer. Zie tabel 6.5 voor de details. 
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Figuur 6.2. Correlaties tussen LMX en staat 
van het psychologisch contract per organisatie. 

Tabel 6.5. Uitkomsten regressieanalyse LMX 
en psychologisch contract. 

Regressies O1 O2 

LMX direct  

R2adj .06 .22 

F-waarde 6.91 48.65 

Significantie .01 .01 

LMX indirect  

R2adj .03 .32 

F-waarde 3.98 81.50 

Significantie .05 .01 

 
We stelden eerder al vast, dat de staat van het psychologisch contract tussen 
beide organisaties niet significant verschilde. O2 laat dus mogelijkheden liggen: 
omdat de relatie met de manager bij O2 een dergelijk groot effect heeft op het 
psychologisch contract, zou via verbetering van die relatie al snel verbetering 
van het psychologisch contract te bereiken zijn. 

Staat van het 
psychologisch 

contract

LMX Indirect

LMX Direct

LMX Indirect

LMX Direct

.30

.21 .57

.47

O1 O2
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6.3.4 Vakkundige oordeelsvorming 

In het onderzoek hebben wij respondenten twee cases voorgelegd, waarin zij 
gevraagd zijn drie oordelen te vormen: inschatting van materieel belang, de 
beoordeling van een geconstateerde fout en de strekking van de 
accountantsverklaring. In deze oordelen is een verband aanwezig: voor de 
beoordeling van de fout is het materieel belang nodig. Voor de strekking van 
de accountantsverklaring is de beoordeling van de geconstateerde fout een 
bron. 

In hoofdstuk 5 hebben we aangegeven, dat wij vakkundige oordeelsvorming 
aan de hand van de consensus tussen registeraccountants meetbaar zullen 
maken. Er zijn verschillende manieren om tot een berekening van consensus 
te komen. We zullen daarom eerst enkele overwegingen en uiteindelijke keuze 
weergeven alvorens we tot nadere analyse van de cases overgaan. 

Consensusberekening – voorgaand onderzoek 

Voorgaand onderzoek naar consensus (zie onder meer Ashton, 1974; Uecker 
en Kinney, 1977; Messier, 1983; Bonner, 1990; Libby en Tan, 1994; Van 
Nieuw Amerongen, 2007) heeft veelvuldig gebruik gemaakt van het 
lensmodel van Brunswik, waarin de consensusberekening gebaseerd is op vier 
predictoren (Van Nieuw Amerongen, 2007, p. 75): 

 Consensus tussen de respondenten; 

 Stabiliteit van de respondent over meerdere cases; 

 De mate van informatiebenutting (‘cue usage’) en; 

 De mate van zelfinzicht. 

Het lensmodel is uitermate geschikt voor studies naar de 
informatieverwerking van accountants (policy capturing). Deze vorm van 
onderzoek is dan ook veelvuldig toegepast. Kern van het onderzoek is 
achterhalen welke prikkels de accountant gebruikt bij de totstandkoming van 
het oordeel, en vervolgens natuurlijk in welke mate verschillende accountants 
dezelfde prikkels gebruiken. Voor de bepaling van de consensus maakt men 
in deze studies gebruik van Pearson’s correlatiecoëfficiënt. Van Nieuw 
Amerongen (2007) geeft vervolgens aan, dat voor deze correlatieanalyse het 
wel eerst nodig is om de ruwe scores te transponeren naar z-scores, omdat de 
accountantsoordelen niet normaal verdeeld zijn. De correlatieanalyse vindt 
plaats door iedere respondent te vergelijken met iedere andere respondent 
(deze vormen dan een paar; vandaar ook de gebruikte term pairwise correlation). 
Een populatie van 4 respondenten leidt dan tot 3 correlaties per respondent, 
die vervolgens als nieuwe variabelen aan de dataset worden toegevoegd. De 4 
respondenten zorgen dus voor 6 (4*3÷2) unieke waarnemingen. We zien dit 
ook terug in Van Nieuw Amerongen: 85 respondenten leveren uiteindelijk 
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3.570 waarnemingen op. Deze waarnemingen zijn vervolgens benut voor 
verdere analyses. In feite wordt hiermee de dataset “opgeblazen”. 

Moriarity en Barron (1979) geven aan dat het lensmodel “is inappropriate for 
modelling materiality judgment decisions because of the absence of a well-
defined external criterion” (p. 115). Wij zien twee redenen waarom wij het 
lensmodel niet kunnen benutten voor onze analyses. Ten eerste hebben wij 
ons onderzoek niet ingericht op de informatieverwerking van 
registeraccountants. Onze cases bevatten geen (opzettelijke) prikkels om te 
achterhalen hoe de accountant tot het oordeel is gekomen. Bovendien hebben 
we geen informatie verzameld over de mate van zelfinzicht die respondenten 
in hun oordeel denken te hebben. Ten tweede is de berekening van 
paarsgewijze correlatie sterk afhankelijk van het aantal cases of prikkels, dat 
subjecten krijgen toegediend. Minder prikkels leidt in de lineaire vergelijking 
(zie Bonner, 1990) bijna ‘automatisch’ tot een hogere mate van consensus. 
Aangezien wij twee cases hebben voorgelegd, blijkt de correlatie in ons 
onderzoek in alle gevallen r=1 te zijn. Preciezer geformuleerd, zijn wij 
eigenlijk geïnteresseerd in dissensus – het tegenovergestelde van consensus –, 
omdat wij veronderstellen dat het deze afwijking is, die (mede) door het 
psychologisch contract veroorzaakt wordt. Wij hebben daarom behoefte aan 
een andere vorm van consensusberekening. 

Een andere benadering 

Van Dale (1999) omschrijft consensus als “overeenstemming met gevoelens; 
algemene gelijkheid van opvatting” (p. 641-642). Voor de analyse van de 
onderzoeksresultaten hebben we daarom behoefte aan technieken die ons in 
staat stellen de mate van overeenstemming te bepalen. Wij benutten de 
volgende technieken binnen onze consensusanalyse. 

Cronbach’s α. Deze indicator geeft de interne validiteit van een schaal weer 
(Field, 2005). We hebben Cronbach’s α dan ook eerder in dit onderzoek 
gebruikt om de betrouwbaarheid van de schalen voor het psychologisch 
contract te berekenen. Door respondenten om te vormen tot variabelen 
(transponeren) kunnen we Cronbach’s α ook berekenen voor de 
respondenten. In dat geval geeft de α de mate weer, waarin respondenten 
hetzelfde denken over een concept. Indien bijvoorbeeld blijkt, dat 
beoordeling van een geconstateerde fout een α toont van α=.40, dan zou dat 
betekenen, dat het beoordelen van deze fout verschillende betekenis heeft 
voor verschillende respondenten. Dit voorziet ons van een indicatie van 
interne overeenstemming tussen de respondenten; dat wil zeggen de mate 
waarin respondenten hetzelfde begrip hebben van de drie gepresenteerde 
oordeelsmomenten. Het zegt dus niet in hoeverre respondenten het eens zijn 
over de uitkomsten van de oordeelsmomenten (mate van consensus). Daar 
benutten wij de volgende twee coëfficiënten voor. 
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Binnen dit onderzoek hebben wij voor casus 1 α-waarden van 1 vastgesteld 
voor alle momenten van oordeelsvorming. Casus 2 geeft hetzelfde beeld. De 
respondenten ervaren dus de verschillende oordeelsmomenten qua begrip op 
een gelijke manier. Dat wil echter nog niet zeggen, dat iedereen het ook met 
elkaar eens is. Gezien deze algemene uitkomsten, zullen we de α-scores niet 
verder in de tabellen opnemen. Slechts in een beperkt aantal gevallen zijn 
waarden van α=.80 of lager geconstateerd. 

Interklasse Correlatie Coëfficiënt (ICC). De ICC geeft de correlatie tussen 
respondenten weer ten opzichte van twee of meer beoordeelde cases en geeft 
dus, evenals Cronbach’s α, inzicht in de mate van overeenstemming (Shrout 
en Fleiss, 1979). Voor de ICC zijn ten minste 2 cases nodig (net als bij 
Cronbach’s α). Er bestaat verschillende varianten van de ICC, te weten 
(p. 421): 

 Een willekeurige casus wordt beoordeeld door verschillende sets 

van beoordelaars, die willekeurig uit een populatie zijn getrokken; 

 Een willekeurige casus wordt beoordeeld door een set van 

beoordelaars, die willekeurig uit een populatie zijn getrokken; 

 Een willekeurige casus wordt beoordeeld door een set van 

beoordelaars en deze beoordelaars zijn het onderwerp van 

onderzoek. 

Binnen ieder type ICC is een keuze te maken tussen enkelvoudige of 
meervoudige analyse, zodat er in totaal zes vormen van ICC bestaan. Voor de 
twee laatstgenoemde typen ICC is er bovendien een onderscheid mogelijk in 
berekening naar consistentie of absolute overeenstemming (McGraw en 
Wong, 1996). Bij absolute overeenstemming leidt een verschil in gevonden 
waarden direct tot de conclusie, dat respondenten het niet met elkaar eens zijn 
(dus in hoeverre respondenten met elkaar vervangbaar zijn qua oordeel), 
terwijl consistentie zich niet richt op de waarde zelf, maar op de mate van 
overeenstemming tussen respondenten.  

In onze studie is sprake van de derde ICC-variant: wij hebben x respondenten 
die twee cases hebben beoordeeld en van deze respondenten willen wij weten 
in welke mate hun oordeel onder invloed van het psychologisch contract 
staat. Er is geen sprake van willekeurige selectie geweest. Van de deelnemende 
accountantsorganisaties is de totale populatie aangeschreven, en daaruit zijn 
respondenten naar voren gekomen. Ook de accountantsorganisaties zijn niet 
willekeurig gekozen, maar vooraf geselecteerd en benaderd voor deelname 
aan het onderzoek. Wij willen met de ICC vaststellen of registeraccountants 
tot hetzelfde oordeel komen op een casus. Dus in feite of zij uitwisselbaar 
zijn. Dit komt overeen met een ICC volgens absolute overeenstemming. In 
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termen van Shrout en Fleiss (1979) is dit de annotatie ICC(2,1), aangevuld tot 
ICC(A,1) door McGraw en Wong (1996). 

Binnen SPSS is deze variant bekend als ‘two-way mixed model – Absolute 
Agreement’. De berekening van deze ICC, die volledig steunt op een 
tweezijdige ANOVA-toets is dan als volgt: 

n

EMSJMSk
EMSkBMS

EMSBMS
ICC

)(
)1(

)1,2(





 , waarbij 

BMS = Between targets mean square 

EMS = Within targets residual mean square 

JMS = Within targets between mean square 

k = aantal respondenten / beoordelaars 

n = aantal cases 

Anders gezegd (Friedman, 2005), de ICC is een ratio tussen de variantie als 
gevolg van de cases die respondenten maken (BMS) aan de ene kant en de 
variantie tussen de cases, de variantie tussen de respondenten (JMS) en 
systematische fouten in de oordeelsvorming (EMS) aan de andere kant. We 
stellen vast in welke mate k registeraccountants met een oordeel over n cases 
met elkaar uitwisselbaar zijn ten opzichte van deze oordelen. 

Bij deze variant van de ICC geldt, dat de meervoudige ICC en Cronbach’s α 
aan elkaar gelijk zijn (Shrout en Fleiss, 1979). Omdat ons onderzoek exact 2 
cases bevat, is de enkelvoudige ICC voor beide cases gelijk. We nemen deze 
scores daarom niet steeds op in de individuele tabellen van de betreffende 
casus. Gezien dit aantal cases zijn de verschillen tussen berekening met 
consistentie en berekening met de absolute overeenstemming overigens 
beperkt. De onderzochte cases geven een enkelvoudige ICC van .84; .28 en 
.2021 voor achtereenvolgens de inschatting van materieel belang, de 
beoordeling van een geconstateerde fout en de strekking van de 
accountantsverklaring. Hieruit blijkt, dat voor de beoordeling van een 
geconstateerde fout en de strekking van de accountantsverklaring er 
betrekkelijk weinig overeenstemming tussen de respondenten aanwezig is.  

Interrater Reliability (IRR of rwg). De IRR beoogt hetzelfde doel als ICC(2,1), 
namelijk de uitwisselbaarheid tussen de beoordelaars vast te stellen (James et 
al., 1984). In tegenstelling tot Cronbach’s α en ICC, is het mogelijk de IRR 
                                                 
21 De ICC-waarden volgens consistentie zijn achtereenvolgens .87, .27 en .15. 



 

 179

voor een enkele casus te berekenen. Dit stelt ons in staat de twee onderzochte 
cases individueel te beoordelen. De berekening van de IRR vindt aan de hand 
van de volgende formule plaats (James et al., 1984, p. 87): 

)/(1 22 EUxj
srWG   

Hierbij is 2xj
s de waargenomen variantie tussen de beoordelaars en 2EU

 de 

verwachte variantie tussen de beoordelaars op basis van een uniforme 
distributie (p. 87). De berekening van term 2EU

 is afhankelijk van de vraag of 

er sprake is van een discrete variabele (eindige reeks van opties) of een 
continue variabele (ongelimiteerde hoeveelheid mogelijkheden): 

12/)1( 2
2  A

EU
 (discrete variabele) 

12/)1( 2
2  A

EU
 (continue variabele) 

A staat hier voor het aantal keuzemogelijkheden binnen de beantwoording 
van een variabele. James et al. (1984) veronderstellen, dat er mogelijk sprake 
kan zijn van ruis in de respons van de beoordelaars (response bias). Deze ruis 
wordt groter bij een kleiner aantal beoordelaars. Hoe minder beoordelaars 
men namelijk onderzoekt, hoe eerder men tot de conclusie kan komen, dat er 
overeenstemming tussen de beoordelaars bestaat. James et al. stellen 10 
(p. 96) als een soort ondergrens voor. In ons onderzoek is sprake van 349 
respondenten, zodat wij in onze berekeningen de eventuele ruis voor 
verwaarloosbaar achten. Vanwege de manier van berekenen, bestaat de 
mogelijkheid dat de IRR negatief uitvalt. Dan zijn de respondenten het 
duidelijk met elkaar oneens. In die gevallen wordt de IRR op 0 gesteld (p. 96). 
James et al. geven geen voorschriften voor de bepaling van A en geven slechts 
aan, dat A “the number of alternatives in a respons scale” betreft (p. 87). 
Dergelijke schalen hebben we beschikbaar voor de beoordeling van de 
geconstateerde fout en de strekking van de verklaring, namelijk A=10 en A=3 
als discrete variabelen. Voor de inschatting van materieel belang is een vooraf 
gedefinieerde schaal niet beschikbaar. Wij gebruiken daarom de 
frequentieverdeling om A voor het schatten van materieel belang te bepalen. 
Dit betreft dan een continue variabele.  

Dissensus. De dissensus geeft inzicht in de afstand van respondent x ten 
opzichte van y (in termen van score op de case). De dissensus geeft ons 
daarmee inzage in de overeenstemming tussen respondenten. Op basis van de 
individuele afstanden is het mogelijk om tot een gemiddelde afstand van 
respondent x ten opzichte van de  onderzochte groep te komen. Hoe hoger 
dit getal is, hoe meer een accountant dus afwijkt van de overige accountants in 
de onderzochte groep en dus – naar analogie – hoe minder consensus de 
betreffende accountant vertoont. Wij zien in de dissensus een belangrijke 
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graadmeter voor ons onderzoek, omdat wij geïnteresseerd zijn in de afwijking 
van een individu ten opzichte van de onderzochte  

Dissensus is op twee manieren te berekenen: exact (DEA) en via het 
groepsgemiddelde (DGM), waarvan de berekening ten opzichte van het 
groepsgemiddelde in de literatuur de meest gangbare methode is (Snijders en 
Bosker (2004). De berekeningen zijn als volgt. 

Dissensus via de Exacte Afstand 
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, waarbij 

DEAij = Dissensus Exacte Afstand – gemeten als absoluut verschil tussen 

xi = willekeurige respondent i 

xj = iedere andere willekeurige respondent uit de populatie 

N = totaal aantal respondenten 

In meer simpele bewoordingen is de EA het absolute verschil tussen twee 
willekeurige respondenten. We berekenen vervolgens het gemiddelde van 
deze absolute verschillen per respondent om tot de gemiddelde score van de 
respondent tegenover de populatie te komen (hierna dissensus of EA en 
omwille van leesbaarheid weergegeven als DEA). 

Dissensus via het Groepsgemiddelde 

2)( xxDGM ii  , waarbij 

DGMi = Dissensus – gemeten als absoluut verschil tussen:  

xi = willekeurige respondent i 

x= groepsgemiddelde van de responspopulatie (vandaar DGM, wat omwille 
van leesbaarheid hierna wordt weergegeven als DGM) 

DEA heeft als voordeel, dat het mogelijk is de absolute verschillen tussen 
respondenten direct te berekenen, en is daarmee te verkiezen boven het 
berekenen van de afwijking ten opzichte van DGM, waarin verschillen indirect 
worden gemeten (namelijk ten opzichte van het groepsgemiddelde) en 
positieve en negatieve verschillen elkaar tijdens de bepaling van dit 
groepsgemiddelde kunnen uitmiddelen (wat een grotere standaard deviatie 
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zou moeten betekenen). Ter bevestiging van deze veronderstelling hebben we 
de DEA-score in een gepaarde t-test vergeleken met de DGM-score. De 
resultaten zijn opgenomen in tabel 6.6 en geven aan, dat de uitkomsten 
significant van elkaar verschillen. Ons vermoeden wordt ook bevestigd: de 
afwijkingen ten opzichte van het groepsgemiddelde zijn steeds kleiner dan de 
individueel berekende exacte afstanden. De correlatie tussen de gevonden 
waarden is overigens niet lager dan .95 bij p<0.01. 

Tabel 6.6. Gepaarde t-test op DEA-scores 
versus DGM-scores. 

Oordeelsmoment DEA

(SD)
DGM

(SD)
t-

waarde
Sig. df 

Casus 1   

Inschatting materieel belang .64
(.60)

.38
(.68)

41.89 .000 349 

Beoordeling geconstateerde fout 2.46
(1.08)

1.79
(1.45)

23.26 .000 349 

Strekking van de verklaring .67
(.24)

.56
(.33)

19.42 .000 349 

Casus 2   

Inschatting materieel belang 1.09
(1.12)

.63
(1.26)

51.84 .000 349 

Beoordeling geconstateerde fout 3.27
(.89)

2.38
(1.58)

22.24 .000 349 

Strekking van de verklaring .69
(.37)

.63
(.36)

9.33 .000 349 

 

In de verkennende analyses hebben we al geconstateerd, dat de populatie uit 
twee organisaties en (binnen deze organisaties) verschillende functielagen 
bestaat. Voor een goede vergelijking tussen organisaties en functieniveau’s, is 
het juist berekenen van DEA en DGM van essentieel belang. Indien we namelijk 
alleen de dissensus van de gehele populatie in de vergelijking betrekken, is 
deze dissensus beïnvloed door de aanwezigheid van de andere organisatie of 
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de andere functieniveau’s. We berekenen DEA en DGM daarom voor 
verschillende deelpopulaties van onze dataset: 

 Totale onderzoeksgroep (O1 + O2), afgekort als O naar 

functieniveau (OF) en naar ervaringsklasse (OE)  

 Per organisatie, afgekort als O1 en O2 naar functieniveau (O1F of 

O2F) en naar ervaringsklasse (O1E of O2E) 

Beoordeling casussituatie 1 

De eerste casus die respondenten hebben beantwoord heeft betrekking op 
oordeelsvorming bij ondernemingen van gemiddelde omvang. De genoemde 
bedragen in deze casus zijn gesteld in euro’s. De casusbeschrijving kende twee 
vormen (in hoofdstuk 5 uitgewerkt als casus 1 respectievelijk casus 3), die 
uitsluitend op omschrijving verschilden. Omvang en omstandigheden zijn 
volledig gelijk gehouden. Respondenten van O1 hebben één van beide versies 
voorgeschoteld gekregen, terwijl respondenten van O2 omwille van logistiek 
slechts 1 versie hebben ontvangen. Het pilotonderzoek toonde al aan, dat er 
geen noemenswaardige verschillen tussen de casusversies bestaan. Dergelijke 
analyses zijn dan ook niet in het vervolg van deze paragraaf opgenomen. 

Tabel 6.7 geeft de algemene samenvatting van deze casus weer. Voor de 
analyse van de inschatting van het materieel belang (welke in euro’s is 
beantwoord) zijn de ruwe antwoorden omgezet via natuurlijke logaritme om 
de invloed van uitbijters tegen te gaan. Er is een hoge mate van consensus ten 
aanzien van het schatten van het materieel belang, met aanzienlijk minder 
consensus in het beoordelen van een geconstateerde fout en de strekking van 
de accountantsverklaring. De berekende DEA lijkt dit beeld te bevestigen, zij 
het dat de standaard deviaties betrekkelijk groot zijn. We zien dit ook terug in 
de berekende DGM. De DEA en DGM voor de strekking van de verklaring zijn in 
dit kader misleidend, omdat de schaalverdeling van deze variabele slechts uit 
drie mogelijkheden bestond. De correlatie tussen inschatting, beoordeling en 
strekking van de accountantsverklaring is zonder uitzondering onderling 
significant bij p<0.01. We hebben deze waarden in tabel 6.8 weergegeven. De 
correlaties zijn in lijn met de verwachting: materieel belang kent een negatieve 
relatie met beoordeling van een geconstateerde fout, omdat een kleiner 
materieel belang sneller tot een materiële fout zal leiden. Dit geldt in principe 
ook voor de beoordeling van een geconstateerde fout, omdat materiële fouten 
in beginsel sneller tot een afkeurende verklaring zullen leiden. Dit zien we dan 
ook terug in de hoge mate van correlatie: r=-.63. 
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Tabel 6.7. Algemene uitkomsten casus 1. 

 Materieel 
belang

Beoordeling Verklaring

N 349 349 349

x (SD) 13.82
(.78)

7.52 
(2.30) 

2.27
(.65)

IRR (A=61; A=10; A=3) 1.00 .36 .37

DEA-O (SD) .64
(.60)

2.46 
(1.08) 

.67
(.24)

DGM-O (SD) .38
(.68)

1.79 
(1.45) 

.56
(.33)

 

Tabel 6.8. Correlaties voor casus 1. * p<0.05; 
** p<0.01 (beiden tweezijdig). 

 

Inschatting

B
eoordelin

g

V
erklaring

Inschatting 1.00  

Beoordeling -.31** 1.00  

Verklaring .25** -.63** 1.00 
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We zullen nu de resultaten nader analyseren door de onderzochte organisaties 
onderling te vergelijken. Appendix F.2.1 toont de uitkomsten van deze 
vergelijking. De ICC berekeningen betreffen uitsluitend de eigen organisatie. 

De getoonde resultaten zijn vergelijkbaar met de algemene uitkomsten: zeer 
hoge mate van consensus op de inschatting van materialiteit en mindere 
consensus op de beoordeling, respectievelijk de strekking van de 
accountantsverklaring. Dit lijkt een aanwijzing te zijn, dat de oordeelsvorming 
organisatieonafhankelijk plaatsvindt. Qua absolute waarden, wijkt eigenlijk 
alleen de inschatting van het materieel belang af. Respondenten van O1 zijn 
gemiddeld gezien voorzichtiger door een kleinere materialiteit te bepalen (wat 
iets sneller tot correctie in de jaarrekening leidt). Zowel de Kolmogorov-
Smirnov-test als de Shapiro-Wilks-test zijn voor DEA en DGM significant bij 
p<0.01. Dit betekent, dat – zonder uitzondering – dissensus geen normale 
verdeling kent. Bovendien geeft Levene’s test aan, dat met uitzondering van 
dissensus voor de verklaring, DEA en DGM ook geen homogeniteit in varianties 
kennen. Om vast te stellen of er een duidelijk verschil tussen de onderzochte 
kantoren bestaat, voeren we daarom een Mann-Whitney-test (U-waarde) uit 
op de gevonden afstanden, vergeleken per kantoor. Deze test geeft aan, dat 
alleen DEA en DGM voor de beoordeling van de geconstateerde fout bij p<0.01 
significant tussen de organisaties verschilt. De eenzijdige ANOVA bevestigt 
dit beeld. Respondenten van O1 zijn het gemiddeld genomen meer met elkaar 
eens, dan de respondenten van O2, wat ook blijkt uit de hogere ICC en IRR-
waarden voor O1. 

Appendix F.2.2 geeft de uitkomsten per functieniveau van de onderzochte 
organisatie weer. Omwille van de vergelijkbaarheid kijken we alleen naar de 
niveau’s (senior) manager en directeur. Ook hier nemen we waar, dat O1 het 
materieel belang voorzichtiger schat dan O2. De beoordeling van de 
geconstateerde fout en de strekking van de accountantsverklaring laten 
vergelijkbare uitkomsten zien. Ter bevestiging voeren we ook hier een Mann-
Whitney-test uit op de functieniveau’s per onderzochte organisatie. Deze 
geeft aan, dat alleen de beoordeling van de geconstateerde fout significant 
tussen de organisaties verschilt (bij p<0.01) voor de functiegroep managers. 
Vanwege de beperkte omvang, is er geen significant verschil in de 
functiegroep directors aangetroffen. 

De gevonden waarden voor DEA en DGM hebben geen significante correlatie 
met de staat van het psychologisch contract (zie tabel 6.9). We verwachten 
daarom geen significant regressiemodel te kunnen samenstellen. De tabel 
geeft overigens ook aan, dat de correlatie tussen DEA en DGM zodanig 
groot is, dat hier feitelijk sprake lijkt van praktisch hetzelfde meetinstrument. 
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Tabel 6.9. Correlaties voor casus 1. * p<0.05; 
** p<0.01 (beiden tweezijdig). 

 

C
ontract

D
E

A  Inschatting

D
E

A  B
eoordeling

D
E

A  V
erklaring

D
G

M
 Inschatting

D
G

M
 B

eoordeling

D
G

M
 V

erklaring

Contract 1.00   

DEA-O Inschatting -.06 1.00   

DEA-O Beoordeling .03 .11* 1.00   

DEA-O Verklaring .07 .02 .16** 1.00   

DGM-O Inschatting -.07 .99** .13* .02 1.00  

DGM-O Beoordeling .05 .10 .95* .19** .12* 1.00 

DGM-O Verklaring .07 .03 .25** .98** .02 .25** 1.00

 

Beoordeling casussituatie 2 

De tweede casus die respondenten hebben beantwoord heeft betrekking op 
oordeelsvorming bij ondernemingen van grote omvang. De genoemde 
bedragen in deze casus zijn gesteld in duizenden euro’s. De casusbeschrijving 
kende twee vormen (in hoofdstuk 5 uitgewerkt als casus 2 respectievelijk 
casus 4), die uitsluitend op omschrijving verschilden. Omvang en 
omstandigheden zijn volledig gelijk gehouden. Respondenten van O1 hebben 
wederom één van beide versies voorgeschoteld gekregen, terwijl 
respondenten van O2 uitsluitend één versie hebben ontvangen. Tabel 6.10 
geeft de algemene samenvatting van deze casus weer. 

Wat opvalt, is de grote dissensus voor de beoordeling van de geconstateerde 
fout. De populatie is het hier betrekkelijk weinig over eens, wat ook blijkt uit 
de gevonden IRR waarden en de grote standaarddeviaties. De IRR waarde 
voor de beoordeling is zelfs bijna nihil, wat reflecteert in de grote afstanden 
bij DEA en DGM. Tabel 6.11 toont de resultaten van de correlatieanalyse voor 
casus 2. De resultaten zijn vergelijkbaar met casus 1. Alle correlaties zijn 
significant (p<0.01). Ook het teken van de correlatie is in overeenstemming 
met de verwachting. 
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Is dit gelijk voor de onderzochte organisaties? We splitsen hiervoor casus 2 uit 
naar organisatie. De resultaten zijn weergegeven in appendix F.2.3. Evenals bij 
casus 1 zien we ook hier, dat de dissensus voor de eigen populatie niet 
wezenlijk van de totale populatie verschilt. De respondenten van O2 geven 
minder blijk van consensus dan de respondenten van O1. Alle berekende 
dissensuswaarden zijn voor O1 lager, wat op een betere consensus duidt. De 
Mann-Whitney-test voor het verschil tussen O1 en O2 toont aan, dat zowel 
voor DEA als DGM de inschatting van materieel belang en de strekking van de 
accountantsverklaring significant verschillen (p<0.01). 

Tabel 6.10. Algemene uitkomsten casus 2. 

 Materialiteit Beoordeling Verklaring

N 349 349 349

x (SD) 17.47
(1.41)

5.82 
(2.86) 

2.53
(.73)

IRR (A=83; A=10; A=3) 1.00 .01 .20

DEA-O (SD) 1.09
(1.12)

3.27 
(.89) 

.69
(.37)

DGM-O (SD) .63
(1.26)

2.38 
(1.58) 

.63
(.36)

 
Tabel 6.11. Correlaties voor casus 2. * p<0.05; 
** p<0.01 (beiden tweezijdig). 

 

Inschatting

B
eoordelin

g

V
erklaring

Inschatting 1.00  

Beoordeling -.26** 1.00  

Verklaring .26** -.73** 1.00 
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Correlatieanalyse voor de relatie tussen DEA en DGM en staat van het 
psychologisch contract onthult iets interessants: in tegenstelling tot casus 1, 
blijken er significante correlaties aanwezig te zijn, vooral voor DGM. Tabel 6.12 
toont de resultaten. 

Tabel 6.12. Correlaties voor casus 2. * p<0.05; 
† p<0.06; ** p<0.01 (allen tweezijdig). 

 

C
ontract

D
E

A
Inschatting

D
E

A  B
eoordeling

D
E

A
V

erklaring

D
G

M
Inschatting

D
G

M
 B

eoordeling

D
G

M
V

erklaring

Contract 1.00   

DEA-O Inschatting -.10† 1.00   

DEA-O Beoordeling -.10† .17** 1.00   

DEA-O Verklaring -.14* .34** .32** 1.00   

DGM-O Inschatting -.11* .99** .18** .33** 1.00  

DGM-O Beoordeling -.12* .19** .97** .37** .20** 1.00 

DGM-O Verklaring -.14* .33** .95** .95** .32** .37** 1.00

 

Verschillen tussen de onderzochte cases 

Dissensus kent voor casus 2 een significante negatieve correlatie voor zowel 
DEA als DGM, hoewel DEA voor inschatting en beoordeling net niet significant 
zijn bij p<0.05. Dit zagen we niet bij casus 1. Wat is het verschil? Casus 2 is 
gesteld in duizenden euro, en speelt zich af in een internationale context met 
vestigingen in het buitenland. Casus 1 betrof een lokale Nederlandse 
onderneming, een familiebedrijf. Is er intuïtief verschil in moeilijkheidsgraad 
tussen de cases? Wij hebben exact deze vraag voorgelegd aan 
registeraccountants van de vaktechnische afdeling van één van de 
deelnemende kantoren. Bovendien hebben we de cases voorgelegd aan twee 
senior partners, verantwoordelijk (geweest) voor de wereldwijde audit van 
twee grote Nederlandse beursfondsen. Van de 15 verzoeken hebben wij er 12 
retour ontvangen, waaruit naar voren kwam, dat 58% casus 2 als de 
moeilijkere casus bestempelde. Eén partner was in eerste aanleg onbeslist, 
maar gaf in tweede instantie blijk van een voorkeur voor casus 2. Indien deze 
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partner ook meegewogen wordt, is het percentage 67%. Wij zien hier dus een 
bevestiging van één van onze vooronderstellingen.  

Voor de volledigheid toont appendix F.2.4 de resultaten naar functieniveau en 
organisatie. 

6.3.5 Beschouwing van ervaring 

Er zijn geen algemene externe criteria voor het aantal ervaringsjaren 
beschikbaar om tot een objectieve indeling van meer of minder ervaring te 
komen. Van Nieuw Amerongen (2007) hanteert een driedeling van <10 jaar, 
10-15 jaar en >15 jaar. Van Kuijck (1999) kent twee groepen: onervaren (0-3 
maanden) en ervaren (1 jaar). Verkruijsse (2005) kent een vierdeling, waarbij 
voor de laagste groep een ervaring geldt van <10 jaar. Wij kiezen voor onze 
analyses de volgende vierdeling: vijf jaar en minder, tussen de vijf en tien jaar, 
tussen de tien jaar en 30 jaar en meer dan 30 jaar. We bekijken nu eerst de 
gevonden DEA, DGM, en de staat van het psychologisch contract van de zojuist 
gemaakte groepen (dus DEA-OE en DGM-OE). De resultaten zijn opgenomen 
in appendices C.2.5 en C.2.6. 

Casus 1 

Aan de hand van een eenzijdige ANOVA onderzoeken we of er significante 
verschillen tussen de verschillende ervaringsklassen bestaan. Levene’s test 
voor homogeniteit van de variantie geeft voor de inschatting van het materieel 
belang en de strekking van de verklaring, dat de variantie significant verschilt 
tussen de groepen. Strikt genomen zou een non-parametrische test dan 
gepaster zijn, gezien de afwijkingen van de normaalverdeling. Field (2005) 
geeft echter aan, dat de ANOVA goed tegen deze afwijkingen bestand is door 
gebruik te maken van alternatieve waarden. We gebruiken voor de niet-
normaal verdeelde variabelen de F-waarden volgens Brown-Forsythe 
(aangegeven door †. Dit leidt tot andere vrijheidsgraden, vandaar dat we deze 
ook weergeven). Op het eerste gezicht geven de resultaten aan, dat ervaring 
een doorslaggevende invloed heeft op de gevonden afstanden. Met 
uitzondering van één, zijn alle gevonden F-waarden significant bij p<0.01. De 
F-waarden zijn weergeven voor zowel DEA als DGM. Ook de staat van het 
psychologisch contract is over de verschillende ervaringsklassen significant 
verschillend. Wat verder opvalt, is het ontbreken van een duidelijk verband 
tussen afname van dissensus en toename van ervaring. We zien eerder een 
golfbeweging. We zullen dit in het achterhoofd houden bij de 
hypothesetoetsing. 

In het onderste deel van de tabel (appendix F.2.5 vervolg) zijn de verschillen 
tussen de drie ervaringsgroepen weergegeven. We maken hier in beginsel 
gebruik van Tukey’s HSD scores, maar omdat er sprake is van een significant 
verschil in de variantie van de inschatting van materialiteit en de strekking van 
de verklaring, hebben we voor deze variabelen de Games-Howell-test 
toegepast. De resultaten geven hier een genuanceerder beeld weer. Niet alle 



 

 189

verschillen tussen de ervaringsklassen zijn significant. Duidelijk zichtbaar is, 
dat de ervaringsklasse van 10-30 jaar de meeste significante verschillen ten 
opzichte van de overige klassen (vooral de groepen met de minste ervaring en 
de meeste ervaring) kent en dan voornamelijk op de beoordeling van de 
geconstateerde fout. Zie figuur 6.3 voor een grafische weergave. De 
opgenomen waarden zijn die voor DEA. Dit geeft verdere onderbouwing van 
de indicatie, dat ervaring wellicht geen lineaire relatie met consensuswaarde 
kent. 

 

Figuur 6.3. Dissensus in 3 oordeelsmomenten 
per ervaringsklasse (casus 1). 

Casus 2 

Omwille van vergelijkbaarheid voeren we voor casus 2 eveneens een 
ANOVA uit. Levene’s test voor homogeniteit van variantie is voor casus 2 
alleen voor de strekking van de verklaring (DEA) en de inschatting van het 
materieel belang (DGM) significant, wat betekent, dat we voor deze variabelen 
een aanpassing in de F-waarden maken. In vergelijking met casus 1 is nu 
zichtbaar, dat ervaring meer een boogvorm volgt. We zien dissensus eerst 
afnemen, om bij de meeste ervaring weer toe te nemen. 

De gevonden F-waarden voor DEA zijn significant bij p<0.01. DGM met 
uitzondering van de beoordeling van een geconstateerde fout. Ook de staat 
van het psychologisch contract is over de verschillende ervaringsklassen 
significant verschillend. De consensuswaarden nemen – net als in casus 1 – 
eerst af om vervolgens weer toe te nemen. De niet-lineaire relatie houdt dus 
kennelijk stand over cases heen. De Tukey HSD scores tussen de groepen 
onderling geven ook voor casus 2 een meer genuanceerd beeld, namelijk dat 
niet alle consensuswaarden significant verschillen voor alle onderkende 
ervaringsklassen. De meeste significante verschillen zijn weer aanwezig binnen 
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de ervaringsklasse van 10-30 jaar. Zie figuur 6.4 voor een grafische weergave. 
Wederom zijn de scores voor DEA opgenomen. 

 

Figuur 6.4. Dissensus in 3 oordeelsmomenten 
per ervaringsklasse (casus 2). 

6.4 Hoofdonderzoek – Accountantsorganisatie 

Na de algemene analyses van de ondervraagde professionals keren wij ons nu 
tot de organisatie waar deze professionals deel van uit maken. Wij hebben 
initieel alle kantoorvoorzitters om een reactie gevraagd. Zoals we in de 
inleiding van dit hoofdstuk al uiteen hebben gezet, was uiteindelijk slechts één 
van de deelnemende kantoren bereid de vragenlijsten voor het onderzoek 
beschikbaar te stellen. Van het deelnemende kantoor hebben we 11 
vragenlijsten retour ontvangen. We kunnen dus onze multi-level analyse straks 
ook voor 1022 kantoren uitvoeren. 

De ondervraging van de kantoorvoorzitters kende drie onderdelen: 
formalisering van de organisatie, centralisatie van gezag, en de mate van 
persoonlijk toezicht op de werkzaamheden. 

6.4.1 Formalisering 

Cronbach’s α voor de originele items bedraagt α=.58, wat we kunnen 
verhogen door het verwijderen van item 735 (“Iedereen binnen ons kantoor 
heeft een specifieke functie”). Dit item heeft in beginsel te maken met 
standaardisatie van werkzaamheden, maar is door de respondenten wellicht 
geïnterpreteerd op functieomschrijving in plaats van inhoudelijkheid van 
werkzaamheden. We verwijderen daarom dit item en komen tot de schaal 
Formalisering met α=.62 en x =4.57 (SD .47). De bijbehorende Pugh-score 

                                                 
22 1 locatie bestond uit twee deellocaties, vandaar 11 vragenlijsten en 10 kantoren. 
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bedraagt x =65.33 (SD 6.69).  Deze score is conform onze verwachting voor 
een vrije beroepsbureaucratie. 

6.4.2 Centralisatie van gezag  

Cronbach’s α is net niet acceptabel met .52. Onze initiële Cronbach’s α 
benadert de gevonden α in het onderzoek van Huber et al. (1987). Dit kunnen 
we verhogen tot .62 door verwijdering van item 713 (“De planning van 
medewerkers op opdrachten binnen onze organisatie centraal plaats”). 
Wellicht dat de respondenten deze vraag op daadwerkelijk organisatieniveau 
hebben beantwoord in plaats van locatieniveau. Het woord centraal is in deze 
context misschien te diffuus. We verwijderen daarom dit item en voegen de 
overige items samen tot de schaal Centralisatie met x =3.52 (SD .80). 
Conform hoofdstuk 5 zetten we deze score om in een standaardscore volgens 
Pugh et al. (“Pugh-score”). De Pugh-score van de items bedraagt 50.30 
(SD 11.41). Deze score is conform onze verwachting voor een vrije 
beroepsbureaucratie. 

6.4.3 Toezicht op professionals 

De mate van toezicht binnen accountantsorganisaties is gemeten aan de hand 
van de twee dimensies: persoonlijk en onpersoonlijk toezicht. Omdat we 
geïnteresseerd zijn in de mate van persoonlijk toezicht hebben we de scores 
van onpersoonlijk toezicht omgecodeerd. Cronbach’s α bedraagt in eerste 
aanleg α=.61, wat verhoogd kan worden tot α=.69 indien we item v707 
(“Leidinggevenden houden direct toezicht op de werkzaamheden”) 
verwijderen. Het is goed mogelijk, dat de respondenten deze vraag met een 
tijddimensie hebben beantwoord, dus toezicht direct na uitvoering, in plaats 
van een organisatorische dimensie, namelijk direct of indirect toezicht. We 
verwijderen daarom dit item van de schaalopzet en voegen de overige items 
samen tot de schaal Persoonlijk Toezicht met x =3.12 (SD .51). De Pugh-
score van de items bedraagt 44.53 (SD 7.33). Dit komt niet overeen met onze 
verwachte score voor een vrije beroepsbureaucratie. 

6.4.4 Typering van de accountantsorganisatie 

Nu alle onderdelen van onze organisatieanalyse bekend zijn, is het mogelijk de 
balans op te maken voor wat betreft de typering van de 
accountantsorganisatie zoals beoogd in hoofdstuk 4 (met uiteraard het 
voorbehoud, dat we slechts één organisatie hebben kunnen onderzoeken). De 
algemene analyses geven aan, dat gevonden waarden niet aan de criteria van 
de vrije beroepsbureaucratie voldoen. In tabel 6.13 van Pugh et al. (1969b) 
zijn de scores voor verschillende bureaucratieën nogmaals opgenomen, 
inclusief de door ons gevonden waarden. We hebben de grenswaarden die 
van toepassing zijn (op basis van de gevonden waarden) vetgedrukt 
weergegeven. 
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Tabel 6.13. Standaardscores voor verschillende 
bureaucratievormen (bron: Pugh et al., 1969b, 
p. 121). 

Bureaucratietype Structuur van 
activiteiten 

Centralisatie van 
gezag 

Persoonlijk 
toezicht 

Gevonden waarden 65.33 50.30 44.53 

Volledige bureaucratie (VB) >55 >55 <55 

Ontluikende volledige bureaucratie 
(OVB) 

<55 >55 <55 

Activiteitenbureaucratie (AB) >55 <55 <55 

Ontluikende activiteitenbureaucratie 
(OAB) 

45-55 <55 <55 

Onvolwaardige 
activiteitenbureaucratie (ONAB) 

<45 <55 <55 

Personeelsbureaucratie (PB) <55 >55 >55 

Impliciet gestructureerde organisatie 
(IGO) 

<45 <55 >55 

 
Wij hebben hier te maken met een organisatie die lager scoort op Centralisatie 
en Persoonlijk Toezicht, maar hoog scoort op Formalisering. Deze 
organisatievorm is opgenomen in de typeringen van Pugh et al. als workflow 
bureaucracy (zie figuur 6.5). Dit komt niet overeen met eerdere verwachtingen 
naar aanleiding van de invoering van de Wet toezicht accountantsorganisaties 
(Klüth, 2007) en onze geformuleerde hypothesen. De activiteitenbureaucratie, 
de workflow bureaucracy, kenmerkt zich door bijvoorbeeld standaardisatie van 
taken en procedures (Pugh, et al., 1969b). Achteraf geredeneerd eigenlijk een 
vrij “logische” vorm van bureaucratie, gezien de wettelijke kaders waarbinnen 
accountants zich bewegen. Wel een bureaucratie die haaks op de 
professionaliseringsgedachte lijkt te staan, omdat standaardisatie plaatsvindt in 
het hart van het beroep: de uitvoering van werkzaamheden. Correlatieanalyse 
geeft aan, dat er geen significante correlaties tussen de drie dimensies 
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(Centralisatie, Formalisering en Toezicht) bestaan. Dit is logisch, omdat de 
dimensies elkaar in feite uitsluiten, in die zin dat een bepaalde score voor 
dimensie 1 geen indicatie hoeft te zijn voor de score op dimensie 2 of 3. Dat 
zou anders betekenen, dat organisaties die bijvoorbeeld hoog op Centralisatie 
scoren, altijd een bepaalde mate van Formalisering of Toezicht hebben en die 
wetmatigheid is onjuist Zie ook figuur 6.5. 

 

Figuur 6.5. Organisatievormen naar drie 
dimensies (Bron: Pugh et al., 1969b, p. 123). 

Zijn bevindingen consistent over de onderzochte locaties van de betreffende 
accountantsorganisatie? Tabel 6.14 toont de uitkomsten per beschikbare 
locatie. Deze uitkomsten geven aan, dat de accountantsorganisatie twee typen 
bureaucratie kent: de volledige bureaucratie en de eerder aangegeven 
activiteitenbureaucratie. Qua verhouding komt de volledige bureaucratie 3 
keer – in ieder geval bij de twee grootste locaties – voor tegen de 
activiteitenbureaucratie met 7 keer. De volledige bureaucratie verschilt van de 
activiteitenbureaucratie in de hoge mate van centralisatie van het gezag. De 
aanwezigheid van slechts twee typen bureaucratie stelt ons in de gelegenheid 
twee groepen te onderscheiden, waar verdere analyse op mogelijk is. 

De ANOVA-analyse laat zien, dat de verschillen tussen de twee 
bureaucratievormen alleen significant zijn voor de dimensie Centralisatie 
(p<0.01). Dit is conform de typeringen van de Aston-school (onderzoeken 
van Pugh, Hickson, Inkson, et cetera). Het is opvallend om waar te nemen, 
dat de organisatievormen zonder uitzondering een onpersoonlijke mate van 
toezicht hebben. Dit is intuïtief in strijd met de beeldvorming bij vrije 
beroepen, waar juist de professional centraal staat. We constateren ook, dat 
het psychologisch contract voor de twee groepen niet significant verschilt. 
Wat verder bewijs levert, dat organisatietype geen duidelijke invloed op de 
staat van het psychologisch contract heeft.  
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Tabel 6.14. Pugh-scores per onderzochte 
locatie. 

Locatie Structuur van 
activiteiten

Centralisatie 
van gezag

Persoonlijk 
toezicht

Type 

1 78.57 62.86 51.02 VB 

2 66.88 69.52 50.00 VB 

3 68.18 45.71 51.02 AB 

4 55.19 54.29 41.84 AB 

6 59.74 52.38 33.67 AB 

7 66.67 58.10 42.86 VB 

8 64.94 51.43 47.45 AB 

9 61.04 35.24 44.90 AB 

10 73.38 40.00 29.59 AB 

11 59.09 50.30 50.00 AB 

 

6.4.5 Gevolgen voor de staat van het psychologisch contract 

De metingen die we voor het analyseren van de organisatiestructuur hebben 
gedaan, zijn verricht op het niveau van de kantoorlocatie als geheel. We 
hebben de voorzitters van de kantoren gevraagd de vragenlijst in te vullen in 
plaats van de professionals. Dit betekent, dat onze gegevens op twee niveau’s 
van de organisatie verzameld zijn: niveau 1 is het niveau van de professional 
en niveau 2 is het niveau van de kantoorvoorzitter of kantoorlocatie. Er is dus 
sprake van gelaagdheid of hiërarchie in onze dataset, die er voor zorgt, dat we 
scores of metingen van niveau 1 niet zonder meer mogen vergelijken met de 
metingen of scores van niveau 2. Het is noodzakelijk de metingen op een 
“gelijk” niveau te brengen, waarna bijvoorbeeld regressieanalyse kan 
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plaatsvinden. Er zijn drie methoden om dit te bereiken (Osborne, 2000): 
disaggregatie, aggregatie, hiërarchisch modelleren. Bij disaggregatie brengen 
we niveau 2 terug naar niveau 1, wat betekent, dat respondenten uit niveau 1 
op basis van hun standplaats de waarde van die standplaats uit niveau 2 
toegekend krijgen. Aggregatie is het omgekeerde: het gemiddelde per 
standplaats van de respondenten uit niveau 1 wordt toegekend aan de 
waarden van deze standplaats in niveau 2. Hiërarchische modellering, ten 
slotte, laat het niveauverschil intact en voert de regressieanalyse gelijktijdig op 
niveau 1 én niveau 2 uit. 

Het probleem van disaggregatie en aggregatie is, dat bij regressie de 
onafhankelijkheid van de waarnemingen (een van de voorwaarden voor 
regressieanalyse) in twijfel getrokken kan worden. Dit komt omdat 
respondenten van eenzelfde standplaats in hun respons mogelijk beïnvloed 
zijn door die standplaats. Men deelt de cultuur, de normen en waarden, et 
cetera van het betreffende kantoor, wat een bepaalde inkleuring van de staat 
van het psychologisch contract kan betekenen. Een tweede probleem is het 
aantal waarnemingen, dat in de regressie wordt betrokken. Disaggregatie leidt 
tot een theoretische toename van het aantal waarnemingen op niveau 2 
(verschillende respondenten krijgen dezelfde score), terwijl aggregatie tot 
verlies van aantal waarnemingen leidt. Hiërarchische modellering verdient 
daarom de voorkeur. Hiërarchische modellering kan via SPSS MIXED Voor 
de toepassing van SPSS MIXED is wel een bewerking noodzakelijk; en 
feitelijk een “vreemde”: Peugh en Enders (2005) menen, dat disaggregatie de 
juiste manier is om in SPSS de dataset op te bouwen. SPSS kent namelijk 
maar één niveau in de opbouw van datasets. En dit terwijl we zojuist 
concludeerden, dat disaggregatie tot onwenselijke toename van het aantal 
waarnemingen leidt. We benutten daarom voor de hypothesetoetsing niet 
alleen SPSS, maar ook gespecialiseerde software, te weten HLM 6.06. Voor 
het gebruik van HLM is bewerking van de dataset niet noodzakelijk, 
aangezien HLM gelijktijdig naar niveau 1 en niveau 2 kan kijken en hiervoor 
de afzonderlijke datasets hanteert. 

Bewerking van de dataset 

Voor wat betreft de analyses in SPPS, geven we dus de professionals een 
score op niveau 2, welke overeenkomt met de organisatorische eenheid 
waartoe men behoort. Wat we vervolgens hebben gedaan, is alle 
respondenten die tot een organisatie-eenheid behoren, waarvan wij geen 
organisatievragenlijst hebben ontvangen, verwijderen. N komt daarmee op 
229 van de initiële 243 voor O1. De SPSS dataset zullen we benutten voor de 
nu volgende algemene analyses. We moeten hierbij beseffen, dat we feitelijk te 
maken hebben met verschillende locaties van één organisatie. Dit heeft 
uiteraard gevolgen voor de significantie van onze uitspraken. Om dit te staven 
voeren we een ANOVA-analyse uit op de staat van het psychologisch 
contract, verdeeld naar soort organisatie (volledige bureaucratie versus 
activiteitenbureaucratie). De resultaten geven aan, dat er geen significant 
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verschil tussen de staat van het psychologisch contract bestaat: F(1,227)=.04 
bij p>0.05. Voor de huidige organisatie heeft organisatievorm als geheel dus 
geen beslissende invloed op de staat van het contract. 

6.4.6 Algemene analyses 

We onderzoeken dit nader aan de hand van correlatieanalyse tussen staat van 
het psychologisch contract, haar invloedsfactoren en de dimensies van 
organisaties. De resultaten zijn te vinden in tabel 6.15.  

Tabel 6.15. Correlaties tussen evaluaties van 
professionals en organisatietypering (* p<.05; 
** p<.01) – N=229; O1. 

Schaal of dimensie Centralisatie Formalisering Toezicht 

Psychologisch 
contract 

.02 -.02 .09 

Eigen inbreng -.02 -.06 .00 

Werkdruk -.08 -.06 -.16* 

Regeldruk -.08 -.13* -.21** 

Affectieve 
beroepsbinding 

.02 .08 .18** 

Affectieve 
organisatiebinding 

-.00 .01 .16* 

 
Correlatieanalyse toont aan, dat de dimensie Persoonlijk Toezicht significant 
correleert met Werkdruk, Regeldruk, Affectieve beroepsbinding en Affectieve 
organisatiebinding. Formalisering correleert significant met Regeldruk. Dit 
brengt ons op het spoor, dat er weliswaar geen directe relatie tussen 
organisatiestructuur en psychologisch contract bestaat, maar mogelijk wel een 
indirecte relatie. Eendachtig figuur 6.1 moet er wel een significante relatie 
tussen alle betrokken variabelen bestaan, willen we een geldige controlerende 
correlatieanalyse uitvoeren. Concreet kunnen we dit dus alleen onderzoeken 
voor de dimensies Formalisering en Persoonlijk Toezicht. De resultaten zijn 
opgenomen in tabel 6.16. We zien geen effect voor de dimensie 
Formalisering, en beperkt effect voor de dimensie Persoonlijk Toezicht. 
Werkdruk is niet langer significant en Regeldruk is minder significant 
geworden als gevolg van de controle, maar over het geheel beschouwd blijven 
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de relaties tussen invloedsfactoren en het psychologisch contract in stand. De 
invloed van organisatiedimensies op interactie tussen invloedsfactoren en het 
psychologisch contract is dus beperkt. 

Tabel 6.16. Controlerende correlatieanalyse 
voor de staat van het psychologisch contract 
en organisatiedimensies. * p<0.05; ** p<0.01 
(beiden tweezijdig) – N=229. 

 Geen controle Controle voor 
Formalisering

Controle voor 
Toezicht

Eigen Inbreng .54** .54** .54**

Werkdruk -.13* -.13* -.12

Regeldruk -.17** -.17** -.16*

Affectieve beroepsbinding .44** .44** .42**

Affectieve organisatiebinding .45** .45** .45**
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6.5 Hoofdonderzoek – Human Resources Management 

We zijn nu aanbeland bij de laatste pijler van dit onderzoek: de inrichting van 
de HR-functie binnen accountantsorganisaties. Hiertoe hebben we de 
vragenlijst voor HR voorgelegd aan de HR-partners van de onderzochte 
locaties. We staan, conform onze uitgangspunten van hoofdstuk 5, 
achtereenvolgens stil bij de inrichting en de richting van HR. De inrichting 
van HR heeft daarbij betrekking op de rollen die HR binnen een organisatie 
vervult, en richting heeft betrekking op het effect, dat HR wenst te bereiken: 
commitment, compliance, productiviteit of samenwerking. Conform onze 
uiteenzetting in §6.4 verrichten we de algemene multi-level analyses met de 
SPSS dataset waarin niveau 1 en niveau 2 scores gecombineerd zijn. In totaal 
hebben we 9 vragenlijsten ontvangen met betrekking tot 7 locaties. Niet alle 
locaties in de eerdere dataset zijn derhalve voorzien van HR-data, waardoor N 
uiteindelijk uitkomt op N=202. 

6.5.1 Inrichting van de HR-functie 

Voor de inrichting van de HR-functie hebben we gebruik gemaakt van de 
inventarisatie van Ulrich (Connor en Ulrich, 1996). Aan de hand van 40 
individuele vragen zijn vier profielen te destilleren. Items v800 tot en met 
v839 zijn hiervan het resultaat. We benutten de groepering van Conner en 
Ulrich (1996) voor de bepaling van de vier rollen, waarvan de resultaten voor 
het onderhavige onderzoek in tabel 6.17 zijn opgenomen. 

Tabel 6.17. Inrichting van HR rollen en 
correlaties tussen HR rollen (* p<.05; ** p<.01) 
– N=9. 

Schaal Strategic 
Partner 
α=.90 

Administrative 
Expert 
α=.81 

Employee 
Champion 
α=.91 

Change Agent
α=.89 

∑ 28.89 32.44 33.78 28.56

Strategic Partner  

Administrative Expert .74*  

Employee Champion .90** .90**  

Change Agent .96** .73* .93** 

 
Cronbach’s α is uitstekend voor verdere analyse. Wat wel opvalt, is de zeer 
hoge correlatie tussen de verschillende rollen. Zelfs hoger dan Cronbach’s α’s. 
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Dit geeft aan, dat er feitelijk sprake is van één rol met meerdere facetten, dan 
duidelijk te onderscheiden rollen. De respondenten geven aan, dat de 
onderzochte organisatie zich vooral profileert als Administrative Expert en 
Employee Champion. De minste profilering is aanwezig bij HR als Change Agent. 
De administratieve rol is in de literatuur bekend als de traditionele HR-rol: 
verwerking van personeelsgegevens en het verzorgen van de 
salarisadministratie. De Employee Champion-rol heeft betrekking op het 
fungeren als dagelijks vraagbaak voor professionals. Beide rollen bevinden 
zich in het spectrum van Conner en Ulrich in de operationele sfeer (zie ook 
figuur 5.5); vergelijkbaar met de meeste bedrijven (Van Otterlo, 1999). De 
gevonden scores komen naar ons idee overeen met de constateringen van 
bijvoorbeeld Bindenga (1973): HR is een ondersteunende functie en geen 
strategisch instrument in het binden en boeien van professionals. De 
gevonden rollen vertonen geen significante relatie met de staat van het 
psychologisch contract. Sonnenberg (2006) vond eerder, dat HRM-activiteiten 
een significante relatie met schending van het psychologisch contract lieten 
zien. Zij concludeerde daaruit, dat “HRM één van de meest cruciale 
elementen is in het managen van psychologische contracten” (p. 143). Onze 
resultaten geven aanleiding dit wellicht te nuanceren, gezien het ontbreken 
van significante correlaties tussen HR-rollen en de staat van het psychologisch 
contract. Het is niet HRM zoals formeel gepland of beschreven door de HR-
partner, dat bijdraagt aan het beheersen van psychologische contracten, maar 
de HRM door professionals ervaren. 

We bepalen aan de hand van de gevonden gemiddelde totaalscores de 
kwaliteit van de HR-functie door deze scores te combineren. Ulrich (in: 
Conner en Ulrich, 1996) hanteert een schaal van 1 tot 5 voor de individuele 
vragen. De minimum score voor HR-kwaliteit bedraagt 40, terwijl de 
maximumscore 200 bedraagt. Hierbij geldt, dat scores van 90 of minder een 
HR van lagere kwaliteit betekent en scores van 160 of meer een HR van 
hogere kwaliteit betekent (Van Otterlo, 1999, p. 179). We vinden een score 
van x =123.67 (SD  34.38). De kwaliteit van HR is op de schaal van Ulrich 
iets boven het gemiddelde (61% van 200). Er is geen significante correlatie 
tussen de gevonden kwaliteit van de HR-functie en de staat van het 
psychologisch contract. 

Evenals in voorgaande analyses, bekijken we de resultaten ook op het niveau 
van de onderzochte locaties. Tabel 6.18 geeft de scores voor de HR-rollen per 
locatie weer. De tabel geeft bevestiging van het algemene beeld, dat HR 
voornamelijk operationeel georiënteerd is. Slechts één locatie blijkt in HR een 
duidelijke bijdrager aan de strategie te zien. Twee locaties geven blijkt, dat HR 
niet als bijdrager aan de strategie wordt gezien. We nemen geen significante 
verschillen tussen de locaties waar. Ook zonder locaties 4 en 7 zijn de 
verschillen niet significant. 
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Tabel 6.18. Scores HR-rollen per onderzochte 
locatie (hoogste scores vetgedrukt). 

Locatie SP8

∑
AE
∑

EC
∑

CA 
∑ 

1 25.00 31.00 29.50 26.00 

2 30.00 42.00 41.00 32.00 

3 31.00 41.00 43.00 32.00 

4 26.00 33.00 29.00 21.00 

7 20.00 22.00 24.00 21.50 

9 39.00 30.00 40.00 38.00 

10 44.00 40.00 44.00 39.00 

 
Tabel 6.19 geeft de vervolgens correlaties tussen HR-inrichting en de 
dimensies van organisatorische structuur weer. Waar bijvoorbeeld 
Sonnenberg (2006) in eerder onderzoek concludeerde, dat er geen correlatie 
tussen HR en organisatiedimensies bestaat, zien we hier, dat er voor deze 
organisatie wel degelijk sprake is van significante correlatie. 

Tabel 6.19. Inrichting van HR rollen en 
organisatiedimensies (* p<.05; ** p<.01) – 
N=202. 

Schaal Strategic 
Partner 

Administrative 
Expert 

Employee 
Champion 

Change Agent

Centralisatie -.71** .04 -.41** -.56**

Formalisering -.42** -.31** -.47** -.31**

Persoonlijk Toezicht -.65** -.06 -.27** -.40**

 
De correlatie is zonder uitzondering negatief van teken. Binnen deze 
organisatie is er kennelijk sprake van een spanningsveld tussen 
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organisatietypering en HR-inrichting. Gekoppeld aan de theorie over 
professionaliseren is dit mogelijk te verklaren door het feit, dat de manier 
waarop partners de organisatie wensen aan te sturen haaks kan staan op de 
manier waarop HR de professionals wenst te binden en boeien binnen de 
organisatie. Uiteraard moeten we terughoudend zijn in al te stellige conclusies, 
gezien het feit, dat we hier spreken van één organisatie. 

6.5.2 De richting van HR 

Na de inrichting van HR op basis van rolpatronen behandelen we nu de 
richting van HR. In hoofdstuk 5 betoogden we, dat HR baat heeft bij een 
functiegerichte arbeidsverwerving. We benutten voor onze analyses de 
schalen van Lepak en Snell (1999). Dit resulteert in tabel 6.20. Hierbij geldt 
wel dat wij voor de schaal Commitment items v872 (“Werving is gericht op de 
strategische bijdrage”) en v893 (“Beoordeling van medewerkers is gericht op 
de strategische bijdrage”), voor de schaal Productiviteit items v884 
(“Trainingsactiviteiten zijn gericht op verhoging van de korte termijn 
productie”) en v899 (“Gelijkheid binnen de functiegroep”), voor de schaal 
Compliance item v861 (“Werkzaamheden die extreem simpel te verrichten 
zijn”), voor de schaal Samenwerking items v860 (“Werkzaamheden sluiten 
aan op de individuele competenties van de accountant”) en v862r 
(“Werkzaamheden zijn binnen de accountancy gestandaardiseerd”) hebben 
verwijderd. De onderhavige onderzoeksresultaten geven aan dat deze items 
niet bij dragen aan de betrouwbaarheid van de schalen. We kunnen bovendien 
valide redenen bedenken om de items inderdaad uit te sluiten van de 
schaalberekeningen. Commitment kan voor de respondenten een andere emotie 
oproepen dan bijdrage aan de strategie. Trainingsactiviteiten binnen de 
accountancy zijn normaliter gericht op langere termijn verwerving van kennis 
(zie ook hoofdstuk 2) en de mate van Compliance kent een nadruk op het 
naleven van wet- en regelgeving in plaats van de mate waarin professionals 
kunnen voldoen aan de interne procedures. Ten aanzien van de schaal 
Samenwerking leert de praktijk, dat werkzaamheden inderdaad niet altijd 
aansluiten op de competenties van de betreffende professional, en dat 
werkzaamheden bepaald niet gestandaardiseerd zijn (zie overigens 
hoofdstukken 3 en 5 voor een meer uitgebreide discussie hierover). 
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Tabel 6.20. Richting van HR en correlaties 
tussen HR richtingen (* p<.05; ** p<.01). 

Schaal Commitment
α=.69 

Productiviteit
α=.70 

Compliance
α=.66 

Samenwerking 
α=.65 

 ∑ ∑ ∑ ∑ 

 64.63 52.75 17.63 21.63 

Commitment  

Productiviteit .56  

Compliance .02 .31  

Samenwerking .04 .66 .04  

 
Cronbach’s α is redelijk tot goed voor de berekende schalen. Er zijn geen 
significante correlaties tussen de schalen onderling, wat overeenkomt met de 
beoogde classificatie van Lepak en Snell (1999). Zij betoogden namelijk, dat er 
vier duidelijk afzonderlijke configuraties van HR inrichting bestonden. Tot 
slot geeft tabel 6.21 de correlaties tussen de HR rollen en HR inrichting weer. 
Op de keper beschouwt, constateren we geen significantie. Dit is begrijpelijk, 
omdat een bepaalde HR-inrichting niet per definitie gekoppeld hoeft te zijn 
aan een bepaalde HR-richting. De onderzochte organisatie vertoont wel een 
dominante voorkeur, namelijk Employee Champion, gekoppeld aan Commitment. 
Overigens geven de duidelijk hoge correlaties voor de richting Commitment 
deels aan, dat de HR-partners de vragenlijst wellicht hebben ingevuld vanuit 
een beleidsmatige invalshoek in plaats van concreet; op het niveau van 
feitelijke activiteiten.  
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Tabel 6.21. Correlaties tussen richting van HR 
en inrichting van HR (* p<0.05; ** p<0.01). 

Schalen in totalen 

C
om

m
it

m
en

t 

P
ro

du
ct

iv
it

ei
t 

C
om

pl
ia

nc
e 

Sa
m

en
w

er
ki

ng
 

Strategic partner .48 .18 .25 -.15 

Administrative expert .59 .38 .26 -.26 

Employee champion .75* .40 .33 -.27 

Change agent .64 .43 .41 -.04 

 

6.5.3 Gevolgen voor de staat van het psychologisch contract 

De HR-inrichting vertoont geen significante correlaties met de staat van het 
psychologisch contract. Op deelgebieden van het contract is een significante 
relatie zichtbaar tussen Balans Werk-Privé en Administrative Expert (r=.16 bij 
p<0.05). Ook de HR-richting heeft geen significante correlaties met het 
psychologisch contract als geheel. Op deelgebieden van het contract 
correleert alleen Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden negatief 
met Samenwerking (r=-.15 bij p<0.05). De richting van HR vertoont wel 
significante correlaties met de gevonden waarden voor de dimensies van 
organisatiestructuur (zie tabel 6.22). De richting van de correlatie komt 
overeen met de verwachting. Zo hebben centralisatie van besluitvorming en 
het formaliseren van de organisatie een negatieve impact op de commitment 
doelstellingen van HR, terwijl persoonlijk toezicht daar juist weer aan 
bijdraagt. Verder blijkt formalisering van de organisatie een hoge bijdrage te 
leveren aan compliance. De correlatie is zelfs zo hoog, dat de constructen 
wellicht zelfs hetzelfde lijken te meten. 
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Tabel 6.22. Richting van HR rollen en 
organisatiedimensies (* p<.05; ** p<.01) – 
N=202. 

Schaal Commitment Productiviteit Compliance Samenwerking 

Centralisatie -.30** .63** .20** .65**

Formalisering -.36** .21** .69** .28**

Persoonlijk Toezicht .23** .40** -.00 .26**

 
Aangemoedigd door de bevindingen in de organisatieanalyse, zijn we ook 
benieuwd of HR-inrichting en HR-richting een indirecte relatie met de staat 
van het psychologisch contract hebben. De correlaties tussen HR-richting en 
de beïnvloedende factoren is echter niet significant. Dit geldt nagenoeg ook 
voor de HR-inrichting, met uitzondering van eigen inbreng. Dit blijkt 
significant te correleren met Administrative Expert en Employee Champion 
(beiden bij p<0.05 met respectievelijk r=.15 en r=.14). Deze resultaten zijn 
niet overtuigend genoeg om een controlerende correlatieanalyse uit te voeren, 
aangezien we niet voldoen aan de criteria, zoals gesteld door Mathieu en 
Taylor (2006).  

6.6 Hypothesetoetsing 

We zijn nu aanbeland bij de toetsing van de in hoofdstuk 5 geformuleerde 
hypothesen. De regressieanalyses vinden zoveel mogelijk plaats met behulp 
van de totale responspopulatie. We zullen in eerste instantie geen onderscheid 
maken naar onderzochte organisatie, tenzij de resultaten te zeer afwijken van 
onze vermoedens uit het pilotonderzoek (bijvoorbeeld omdat modellen in het 
hoofdonderzoek niet significant zijn, en dit in het pilotonderzoek wel zijn 
geweest). 

6.6.1 Consensus in oordeelsvorming (hypothese 1a) 

In §6.3 (zie vooral §6.3.4) hebben we de consensus onder registeraccountants 
uitgebreid geanalyseerd aan de hand van verschillende invalshoeken voor het 
bepalen van consensus / afstand tussen respondenten. Daarbij hebben we 
vastgesteld, dat de consensus eigenlijk alleen ten aanzien van de inschatting 
van het materieel belang als zeer hoog te bestempelen is. Consensus ten 
aanzien van beoordeling van fouten en de uiteindelijk af te geven 
accountantsverklaring blijkt in veel mindere mate aanwezig te zijn. Onze 
eerste conclusie luidt, dat op basis van de algemene analyses consensus onder 
registeraccountants niet direct is aangetoond, waarmee wij hypothese 1a 
verwerpen. Voor een goede ondersteuning hadden wij een hoge mate van 
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consensus op alle drie onderdelen wenselijk geacht. Er lijkt eerder sprake te 
zijn van dissensus. 

6.6.2 Consensus en ervaring (hypothese 1b) 

Aan de hand van een enkelvoudige regressieanalyse toetsen we de significantie 
van hypothese 1b. Ook hier geldt, conform hypothese 1a, dat de consensus 
eigenlijk alleen ten aanzien van de inschatting van het materieel belang als zeer 
hoog te bestempelen is. Consensus ten aanzien van beoordeling van fouten en 
de uiteindelijk af te geven accountantsverklaring blijkt in veel mindere mate 
aanwezig te zijn. In eerste aanleg lijkt verwerping van hypothese 1b daarom 
gerechtvaardigd, omdat onze veronderstelling er één van consensus was. De 
vraag is echter, of ervaring invloed op deze consensus – of het ontbreken 
ervan – heeft gehad. 

Aangezien we twee casussituaties hebben, zullen we deze analyse dan ook 
twee keer uitvoeren. Bovendien zijn we via de verkennende analyses gestuit 
op het feit, dat consensus in drie onderdelen uiteenvalt: inschatting, 
beoordeling en de strekking van de accountantsverklaring. Consensus – of 
beter de afstand tussen de respondenten – is hierbij het criterium; ervaring is 
de predictor. Onze verkennende analyse heeft indicatie gegeven, dat 
consensus en ervaring een niet-lineair verband kennen. Dit spoort niet 
helemaal met onze initiële verwachting, dat consensuswaarden kleiner worden 
naarmate de ervaring toeneemt. Wellicht dat dus meerdere regressieanalyses 
uitgevoerd moeten worden om tot het meest passende model te komen. 

Alvorens we met de lineaire regressie aan de slag kunnen, is er echter een 
onvolkomenheid op te lossen, en dat is het feit dat dissensus (DEA en DGM) 
niet normaal verdeeld is. De Kolmogorov-Smirnov-test en Shapiro-Wilk-test 
zijn beiden significant bij p<0.01 (en dat voor alle onderdelen van de 
oordeelsvorming). Dit blijkt ook uit eerder onderzoek van onder meer Van 
Nieuw Amerongen (2007) en DeZoort et al. (2006). Transformatie op basis 
van natuurlijke logaritme biedt geen uitkomst, omdat daarmee wel de 
spitsheid van de verdeling (kurtosis) omlaag gebracht wordt, maar de breedte 
van de verdeling (skewness) zelf in redelijke mate intact blijft. Fisher’s z-
transformatie is niet mogelijk, omdat wij onze berekeningen niet baseren op 
coëfficiënten, maar op afstanden. Wij transformeren daarom – in lijn met 
onze transformatie van het aantal ervaringsjaren – de consensuswaarden op 
basis van de Tukey-transformatie23 met rangorde. Deze transformatie vindt als 
volgt plaats: 

 
 3

1

3
1





w

r
 

                                                 
23 Wij hebben via SPSS vastgesteld, dat er geen noemenswaardige verschillen bestaan tussen de Tukey-

transformatie en de transformatie volgens Blom. 
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Hierbij is r de rangorde die een respondent binnen de populatie inneemt, en w 
het gewicht van de respondenten binnen de rangorde. We hebben gekozen 
voor de Tukey-transformatie, omdat rang en gewicht met een gelijke factor 
worden behandeld (namelijk 1/3). In de Blom-transformatie is de factor 
verschillend (3/8 respectievelijk ¼). De Tukey-transformatie voeren we met 
behulp van SPSS voor alle oordeelsmomenten (drie per casus) uit. 

Regressie voor inschatting van het materieel belang. 

De lineaire modellering is nu als volgt: 

y= ß1x1 + ε 

waarbij: 

y = Dissensus (DEA-OE24;) voor inschatting van het materieel belang (na 

transformatie) 

x1 = Aantal jaren ervaring (na transformatie) 

ε = Foutterm 

In dit model laten wij de aanwezigheid van een constante achterwege, omdat 
voor het vormen van een oordeel altijd eerst enige ervaring nodig zal zijn. 
Leken kunnen als het ware niet tot consensus komen op grond van het 
ontbreken van een algemeen referentiekader. 

Casussituatie 1. De uitkomsten van de initiële regressie geven een significant 
model bij p<0.01 met een verklarende waarde van R2

adj=.08. We zien alleen 
op basis van de normaalgrafiek en histogram, dat de transformatie niet 
helemaal succesvol is geweest. Belangrijker achten wij echter de Durbin-
Watson-waarde. Field (2005) geeft aan, dat waarden tussen 0 en 2 voldoende 
acceptabel zijn. Dekker (2008) berekent via de volgende formule de grens bij 
5% betrouwbaarheid voor de gevonden d-waarde:  










 


N

N )1(2
645.12  

In ons geval levert dit een onderwaarde op van d=1.82. De gevonden Durbin-
Watson-waarde van d=1.79 is beneden de zojuist berekende ondergrens van 
d=1.82. Daarmee hebben we een indicatie dat de fouttermen niet-normaal 
verdeeld zijn, wat wel een voorwaarde voor lineaire regressie is. Van Nieuw 
Amerongen (2007) kwam al tot de conclusie, dat ervaring geen lineaire relatie 
tot oordeelsvorming kende (p. 113). Wij kwamen, zoals gezegd, ook in onze 
verkennende analyses al tot de indicatie van een niet-lineaire relatie: de invloed 
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van ervaring zorgde eerst voor kleinere dissensus, waarna deze dissensus weer 
toenam naarmate de ervaring toenam. We testen daarom het model – in 
navolging van Van Nieuw Amerongen –  volgens de kwadratische benadering 
met: 

y=ß1x1 + ß2x1
2
 + ε 

waarbij: 

y = Dissensus (DEA TPE) voor inschatting van het materieel belang (na 

transformatie) 

x1 = Aantal jaren ervaring (na transformatie) 

ε = Foutterm 

De uitkomsten van deze regressieanalyse zijn opgenomen in appendix F.3.1. 
De uitkomsten van de regressieanalyse geven aan, dat het regressiemodel 
significant is bij p<0.01 met een verklarende waarde van R2

adj=.11. De 
uitgangspunten, zoals histogram en normaalgrafiek zijn acceptabel, hoewel de 
grafieken niet geheel conform de verwachting zijn. We zien, dat de 
transformaties van afstand en ervaring wel voldoende succesvol zijn geweest. 
Om mogelijke multicollineariteit vast te stellen beoordelen we de 
tolerantiewaarden en VIF-waarde van het model. VIF staat voor Variance 
Inflation Factor en geeft aan of de predictor een sterke relatie met andere 
predictoren heeft. Wij vinden een VIF-waarde van 1.02, wat voldoende dicht 
bij de norm van 1 uitkomt. Er is dus geen sprake van multicollineariteit. 
Aanvullende analyses, zoals Cook’s distance, Mahalanobis distance, DFFit en 
DFBeta, zijn allen binnen acceptabele grenzen. De Mahalanobis distance is 
weliswaar voor zes respondenten groter dan 15, maar ons theoretisch kader 
geeft geen directe aanleiding tot het uitsluiten van deze uitbijters. Sterker nog, 
deze uitbijters geven juist het gebrek aan consensus aan, en moeten daarom 
vooral gehandhaafd blijven. De Durbin-Watson waarde bedraagt d=1.81. 

Het model geeft aan, dat naarmate de ervaring toeneemt, de dissensus 
afneemt. Met behulp van SPSS hebben we de gestandaardiseerde verwachte 
waarden van het model per respondent berekend. De resultaten daarvan zijn 
grafisch weergegeven in figuur 6.6. Vanuit deze grafiek lezen we af, dat 
ervaring bijdraagt aan het verminderen van dissensus. Sterker, de dissensus 
slaat bij een aantal ervaringsjaren om in consensus. Wanneer er vervolgens 
sprake is van zeer veel ervaring neemt de dissensus weer toe, maar blijft nog 
altijd wel aan onder de nullijn. Per saldo is er bij meer ervaring dus meer 
consensus. 

De modellering voor DGM OE levert eveneens een significant model op bij 
p<0.01, maar met een minder voorspellende waarde: R2

adj=.05. 
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Figuur 6.6. Relatie tussen ervaring en mate van 
dissensus – inschatting materieel belang voor 
casus 1. 

 

Figuur 6.7. Relatie tussen ervaring en mate van 
dissensus – inschatting materieel belang voor 
casus 2. 
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Casussituatie 2. Conform onze eerdere constateringen bij de regressie voor 
casussituatie 1 voeren we voor casussituatie 2 direct een analyse uit met 
behulp van het kwadratische model. De uitkomsten van de regressieanalyse 
zijn opgenomen in appendix F.3.2. Uit het histogram en de normaalgrafiek 
leiden we af, dat de transformatie redelijk succesvol is geweest, hoewel de 
normaalgrafiek wel duidelijk een curve vertoont ten opzichte van de 
verwachte waarde. Het Durbin-Watson-criterium bedraagt d=1.88, wat 
acceptabel is waarmee we onafhankelijkheid van de foutterm kunnen 
aannemen. Het model heeft een verklarende waarde van R2

adj=.27. Een 
regressie met behulp van DGM OE levert R2

adj=.07 bij p<0.01. Van de twee 
maten is DEA dus de betere voorspeller. 

Om mogelijke multicollineariteit vast te stellen beoordelen we de 
tolerantiewaarden en VIF-waarde van het model. VIF staat voor Variance 
Inflation Factor en geeft aan of de predictor een sterke relatie met andere 
predictoren heeft. Wij vonden een VIF-waarde van 1.02. Er is geen sprake 
van multicollineariteit. Aanvullende analyses, zoals Cook’s distance, Mahalanobis 
distance, DFFit en DFBeta, zijn allen binnen geaccepteerde grenzen. Er zijn vijf 
respondenten met een te hoge Mahalanobis-waarde, maar de overige waarden 
voor deze respondenten geven geen aanleiding specifieke problemen te 
verwachten. 

Ten aanzien van onze hypothesetoetsing gaat dezelfde constatering als voor 
casus 1 op: naar mate de ervaring toeneemt, neemt ook de mate van 
consensus toe. In tegenstelling tot hypothese 1b is het verband niet-lineair en 
bestaat een afnemend nut van ervaring in relatie tot consensus. Wanneer we 
de coëfficiënten van casus 2 met casus 1 vergelijken zien we, dat ervaring een 
grotere negatieve invloed heeft in casus 2 (-.49 versus -.26). De parabool van 
de gestandaardiseerde verwachte waarden maakt dit duidelijker (zie figuur 
6.4). 

Regressie voor de beoordeling van een geconstateerde fout. 

Casussituatie 1. Voor de relatie tussen Beoordeling en Aantal ervaringsjaren 
blijkt uit de verkennende testen, dat een kwadratische vergelijking niet 
significant is. De lineaire modellering is dat wel. Dit spreekt onze verwachting 
niet tegen. Het beoordelen van materiële fouten gaat beter indien de 
professional meer ervaring heeft, en bovendien: het beoordelen van een 
materiële fout is vaak tegen de normering van het geschatte materieel belang. 
De resultaten zijn te vinden in appendix F.3.3. 

Uit het histogram en de normaalgrafiek leiden we af, dat de transformatie 
redelijk succesvol is geweest. Het Durbin-Watson-criterium bedraagt d=2.00, 
wat goed is om de onafhankelijkheid van de foutterm te kunnen aannemen. 
Aanvullende analyses, zoals Cook’s distance, Mahalanobis distance, DFFit en 
DFBeta, zijn allen binnen geaccepteerde grenzen. Het model heeft een 
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verklarende waarde van R2
adj=.14. Een regressie met behulp van DGM OE 

levert R2
adj=.06 bij p<0.01. 

Casussituatie 2. Conform de modellering van casussituatie 1 hanteren we voor 
casus 2 een lineaire vergelijking. Het model is opgenomen in appendix F.3.4. 
Het histogram en de normaalgrafiek geven aan, dat de transformatie redelijk 
goed gelukt is. Durbin-Watson bedraagt d=1.99. Cook’s distance, Mahalanobis 
distance, DFFit en DFBeta, zijn allen binnen geaccepteerde grenzen. Het model 
heeft een verklarende waarde van R2

adj=.03. Een regressie met behulp van 
DGM OE levert geen significant model op. 

Regressie voor de strekking van de accountantsverklaring. 

Op basis van voortschrijdend inzicht modelleren we de regressie voor de 
strekking van de accountantsverklaring direct naar het kwadratische model, 
zodat: 

y= ß1x1 + ß2x1
2
 + ε 

waarbij: 

y = Dissensus DEA OE voor strekking van de verklaring (na 

transformatie) 

x1 = Aantal jaren ervaring (na transformatie) 

ε = Foutterm 

Casussituatie 1. Het voorgestelde model voor de strekking van de 
accountantsverklaring is significant bij p<0.01 met een verklarende waarde 
van R2

adj=.09. Durbin-Watson geeft een waarde van d=2.04, bij een berekende 
ondergrenswaarde van d=1.82. We zien echter, dat het histogram en de 
normaalgrafiek geen normale verdeling van de residuen vertonen, ondanks 
onze transformatie. Dit verbreekt naar onze mening een van de 
veronderstellingen voor de lineaire regressie. We voeren daarom ter 
bevestiging van ons model ook een non-parametrische test uit met behulp 
van de Kruskal-Wallis-test, welke vergelijkbaar is met ANOVA. We delen 
hiervoor onze populatie in naar ervaringsklassen (conform § 6.3.5) en testen 
of DEA tussen deze groepen significant afwijkt. De testwaarde voor de 
Kruskal-Wallis-test is H=28.86 bij p<0.01. Dit betekent, dat ervaring een 
significante invloed heeft op de mate van dissensus onder registeraccountants. 
Appendix F.3.5 bevat de uitkomsten van de regressieanalyse. Met behulp van 
SPSS hebben we wederom de verwachte waarde per respondent berekend. 
Zie figuur 6.8 voor de grafische weergave van het model. De grafiek geeft 
opvallend genoeg weer, dat naar mate de ervaring stijgt, de mate van dissensus 
ook stijgt. Regressie met behulp van DGM levert overigens nagenoeg gelijke 
resultaten op, met dien verstande dat het model lineair is en niet kwadratisch. 
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Casussituatie 2. Verkennende testen met behulp van SPSS geven aan, dat voor 
casus 2 alleen inverse modellering significante resultaten zal geven, zodat: 

y= ß11/x1 + ε 

waarbij: 

y = Dissensus DEA OE voor strekking van de verklaring (na 

transformatie) 

x1 = Aantal jaren ervaring (na transformatie) 

ε = Foutterm 

Dit levert een model op met een verklarende waarde van R2
adj=.04 bij p<0.01. 

We constateren echter, evenals bij casus 1, dat de transformatie volgens de 
histogram en normaalgrafiek niet heeft gewerkt. We lossen dit op met een 
non-parametrische op basis van Kruskal-Wallis-test. De testwaarde voor is 
H=85.98 bij p<0.01. Dit betekent, dat ervaring een significante invloed heeft 
op de mate van dissensus onder registeraccountants. Appendix F.3.6 geeft de 
uitkomsten van de lineaire regressie. Durbin-Watson bedraagt d=1.94. Cook’s 
distance, Mahalanobis distance, DFFit en DFBeta, zijn allen binnen geaccepteerde 
grenzen. Modellering met DGM levert vergelijkbare resultaten. 

 

Figuur 6.8. Relatie tussen ervaring en mate van 
dissensus – strekking van de verklaring voor 
casus 1. 

 



 

 212

Samengevat. We zien dat verschillende oordeelsmomenten tot verschillende 
modellering kunnen leiden. Onze resultaten geven dus vooral aan, dat 
ervaring op verschillende manieren ingrijpt op de oordeelsvorming van 
registeraccountants. We hebben voorts geconstateerd, dat de relatie van 
ervaring en consensuswaarde geen lineaire is, maar eerder een kwadratische. 
Dit betekent, dat naarmate ervaring toeneemt, er een moment is dat ervaring 
weer voor een toename van de dissensus zorgt. Onze resultaten zijn overigens 
aanleiding om hypothese 1b gedeeltelijk te accepteren: meer ervaring leidt 
inderdaad tot meer consensus – maar er is een omslagpunt en het geldt niet 
voor alle oordeelsmomenten (bijvoorbeeld niet voor strekking van de 
accountantsverklaring). Zie tabel 6.23 voor een samenvatting van de 
uitkomsten. 

Tabel 6.23. Dissensus en ervaring – 
samenvatting hypothese 1b. 

Oordeelsmoment ß casus 1 Sig. ß casus 2 Sig. 

Inschatten materieel belang -.26 .000 -.49 .000 

Beoordelen geconstateerde fout .37 .000 -.17 .002 

Strekking van de accountantsverklaring .27 .000 .21 .000 

 

6.6.3 Consensus en taakstructuur (hypothese 2a) 

Wij hebben in het voorgaande hoofdstuk de stelling geponeerd, dat consensus 
toeneemt naar mate de beoordelingstaak meer structuur vertoont. In onze 
cases hebben we drie oordelen gevraagd ten aanzien van drie inschattingen: 
materieel belang, de beoordeling van een geconstateerde fout en de strekking 
van de accountantsverklaring. Voor het accepteren of verwerpen van de 
hypothese is het noodzakelijk vast te stellen welk van deze drie oordelen de 
meeste structuur vertoont. Uit voorgaand onderzoek (Abdolmohammadi en 
Wright, 1987) blijkt, dat accountants de strekking van de 
accountantsverklaring een ongestructureerde taak vinden. De inschatting van 
materieel belang is een semi-gestructureerde taak, hoewel anderen (Krogstad 
et al., 1984) dit als als ongestructureerd beschouwen. De suggesties van 
Abdolmohammadi en Wright volgend betekent dit voor ons onderzoek, dat 
hogere consensus te verwachten is voor de inschatting van materieel belang 
ten opzichte van de strekking van de accountantsverklaring. Dit is ook de 
suggestie die we al tijdens de verkennende analyses hadden. We hebben echter 
ook geconstateerd, dat – hoewel ICC en IRR duidelijk maakten, dat 
inschatting van materieel belang verreweg de hoogste consensus behaalde – 
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deze suggestie geen standhield voor wat betreft de exacte afstanden tussen de 
respondenten. De resultaten zijn dus gemengd. We verwerpen daarom 
hypothese 2a gedeeltelijk. 

6.6.4 Consensus en vuistregels (hypothese 2b) 

Het gebruik van vuistregels is beperkt tot het inschatten van het materieel 
belang. Er zijn vanuit de praktijk geen vuistregels bekend voor het beoordelen 
van de geconstateerde fout of de strekking van de accountantsverklaring. We 
beperken daarom onze analyse tot het inschatten van het materieel belang. 
Inschatten van materieel belang is alleen mogelijk indien de registeraccountant 
over voldoende informatie beschikt over de achtergronden van de 
onderneming en de cijfers van balans en winst- en verliesrekening. Niet alle 
componenten van de jaarcijfers zijn van belang bij het inschatten. 
Accountants benutten vaak vuistregels op basis van bijvoorbeeld omzet of 
netto-resultaat. Respondenten is daarom gevraagd aan te geven welke 
onderdelen van de gepresenteerde jaarcijfers zij in de inschatting van het 
materieel belang hebben gebruikt. Deze onderdelen zijn vervolgens als 
dummycodes in de dataset opgenomen (1=benut; 0=niet benut). Met behulp 
van regressieanalyse bepalen we eerst welke componenten van balans en 
winst- en verliesrekening de respondenten in de bepaling hebben betrokken. 
Omdat inschatten van materieel belang niet kan plaatsvinden zonder de 
aanwezigheid van balans en winst- en verliesrekening, gebruiken we voor deze 
modellering geen constante. Een constante factor zou impliceren, dat ook 
zonder cijfers er een bepaald materieel belang zou bestaan. Wat we ons verder 
moeten realiseren is, dat de inschatting van materieel belang niet normaal 
verdeeld is, ondanks onze eerste transformatie met behulp van het natuurlijk 
logaritme. We benutten daarom Tukey’s transformatieformule om tot de 
normaalscores voor de ruwe inschatting van materieel belang (het geldbedrag) 
te komen. 

Casussituatie 1. We voeren in eerste instantie een lineaire regressie uit waarbij 
alle dummy’s gelijktijdig in het model worden ingebracht. Uit deze eerste 
regressie blijkt, dat alleen Netto-omzet (p<0.01), Resultaat na belastingen 
(p<0.01), en Totale Activa (p<0.01) significante variabelen zijn. Deze 
dummy’s komen overeen met wat in de praktijk gangbare indicatoren voor 
materieel belang zijn. We voeren daarom een tweede regressieanalyse uit met 
alleen deze dummy’s om tot ons model te komen. Onze transformatie heeft 
goed gewerkt: het histogram en de normaalgrafiek zijn netjes, al geven de 
plots nog wel enkele afwijkingen weer. De gevonden modellen zijn zonder 
uitzondering significant bij p<0.01. Voorzichtigheid blijft overigens geboden, 
want de dummy’s hebben wel een natuurlijke relatie met elkaar: Resultaat na 
belastingen is nu eenmaal afhankelijk van Netto-omzet. Totale Activa is gelijk 
aan Totale Passiva en het Resultaat na Belastingen is uiteindelijk weer deel van 
Totale Passiva via het Eigen Vermogen. De drie dummy’s verklaren 
gezamenlijk 7% van het geschatte materieel belang. De percentages zijn laag 
als gevolg van de omzetting van het materieel belang naar normaalscores. Om 
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een idee te geven: indien we dezelfde regressie uitvoeren met de logaritmische 
inschattingen dan is de bijdrage 57%. De voornaamste vraag is echter, wat is 
de bijdrage van iedere dummy aan de bepaling van het materieel belang? 

Tabel 6.24. Uitkomsten regressieanalyse voor 
inschatting van het materieel belang (casus 1) 
– N=349. 

Variabele R2 
aangepast

R2 
mutatie

F-waarde 
mutatie 

Sig. 

Netto-omzet .01 .01 4.19 .041 

Netto omzet en Totale Activa .03 .02 8.61 .004 

Netto omzet, Totale Activa en Resultaat 
na belastingen 

.07 .05 17.21 .000 

 
We voeren daarom de regressieanalyse nogmaals uit, maar deze keer met een 
stapsgewijze introductie van dummy’s. Dit stelt ons namelijk in staat de exacte 
bijdrage van iedere dummy aan de berekening van materieel te bepalen. Tabel 
6.24 geeft de uitkomsten weer. We zien, dat alle dummy’s een duidelijke 
bijdrage leveren. Totale activa en Resultaat na belastingen doen meer dan 
Netto Omzet. Resultaat na belastingen levert individueel de grootste bijdrage 
met 4%. Resultaat na belastingen is voor casus 1 dus de meest gebruikte 
maatstaf voor het bepalen van het materieel belang. Correlatieanalyse tussen 
de ingeschatte materialiteit (na transformatie) en de zojuist onderkende 
dummy’s is r=.14 (p<0.01) voor Netto Omzet, r=-.07 (n.s.) voor Totale activa 
en r=-.20 (p<0.01) voor Resultaat na belastingen. Het negatieve teken van de 
correlatie bij Resultaat na belastingen verrast enigszins, omdat normaliter het 
materieel belang toeneemt naarmate de omvang van (bijvoorbeeld) resultaat 
na belastingen toeneemt: de accountant accepteert dan een grotere foutmarge. 
Maar dit kan natuurlijk een gevolg zijn van de dummy-codering; naarmate 
materialiteit toeneemt, neemt de kans af dat deze van resultaat na belastingen 
afhangt. 

Bekijken we de onderzochte organisaties afzonderlijk25, dan blijkt O1 (N=86) 
de meeste voorkeur te geven aan Resultaat vóór belastingen (p=.008), met 
Resultaat na belastingen als tweede hoogste score (p=.011). O2 (N=133) 
levert vergelijkbare resultaten op: Resultaat vóór belastingen (p=.001) met de 
hoogste score, gevolgd door Resultaat na belastingen (p=.030). 

                                                 
25 We hebben hier alleen naar de populatie managers en hoger gekeken om de resultaten vergelijkbaar te 

houden. 
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Casussituatie 2. De lineaire regressie voor de dummy’s van casus 2 is significant 
voor Netto-omzet (p<0.05), Resultaat na belastingen (p<0.01), en Totale 
Activa (p<0.01). Het regressiemodel voor deze drie dummy’s verklaart 5% 
van de totale inschatting van het materieel belang. Indien we dit op de 
logaritmische inschattingen zouden projecteren, dan is de bijdrage van de drie 
dummy’s 58%. Tabel 6.25 toont de resultaten van de stapsgewijze 
regressieanalyse om de bijdrage van iedere dummy te bepalen. Resultaat na 
belastingen is ook in casus 2 de meest voorspellende maatstaf voor het 
materieel belang.  

Tabel 6.25. Uitkomsten regressieanalyse voor 
inschatting van het materieel belang (casus 2) 
– N=349. 

Variabele R2 
aangepast

R2 
mutatie

F-waarde 
mutatie 

Sig. 

Netto-omzet .01 .01 2.45 .118 

Netto omzet en Totale Activa .02 .02 7.93 .005 

Netto omzet, Totale Activa en Resultaat 
na belastingen 

.05 .03 10.00 .002 

 
Bekijken we ook hier de onderzochte organisaties afzonderlijk26, dan blijkt 
binnen O1 (N=86) geen van de dummy’s de voorkeur te hebben. O2 (N=133) 
levert Resultaat na belastingen (p=.002) met de hoogste score, gevolgd door 
Netto Omzet (p=.026). 

Samengevat. Gekoppeld aan de eerdere vaststelling, dat de consensus onder 
registeraccountants bij de inschatting van het materieel belang zeer hoog is, 
komen we tot de conclusie, dat het benutten van vuistregels accountants in 
staat stelt deze hoge mate van consensus te bereiken. We achten de resultaten, 
ondanks de kanttekening bij casus 2 voor O1, voldoende bewijs aan te voeren 
om hypothese 3b te accepteren. 

6.6.5 Consensus en het psychologisch contract (hypothese 3a) 

Eerder in dit hoofdstuk hebben we aangegeven, dat wij geïnteresseerd zijn in 
de mate van afwijking tussen respondenten; dissensus dus. Hoe kleiner deze 
afstand is (zie voor berekeningen § 6.3.4), hoe meer we kunnen concluderen, 
dat er overeenstemming tussen de respondenten is.  

                                                 
26 We hebben hier alleen naar de populatie managers en hoger gekeken om de resultaten vergelijkbaar te 

houden. 
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We gaan uit van de volgende basismodellering voor de toetsing van hypothese 
2a. We verwachten een negatief regressiegewicht voor het effect van staat van 
PC op dissensus): 

y=ß0 + ß1x1 + ε 

waarbij: 

y = DEA (O) voor inschatting, beoordeling of strekking van de 

accountantsverklaring (na transformatie) 

x1 = De staat van het psychologisch contract 

ε = Foutterm 

Regressie voor de inschatting van het materieel belang 

Casussituatie 1. Het gevonden model is significant bij p<0.05. De verklarende 
waarde van dit model bedraagt R2

adj=.01 en F(1,348)=3.68. Dit is gelijk aan de 
regressieuitkomsten voor DGM. De samenvatting is opgenomen in appendix 
F.3.7. De Durbin-Watson-waarde is met d=1.72 net beneden onze 
grenswaarde van d=1.82. Er is dus mogelijk sprake van niet-normaal 
verdeelde fouttermen. Overige analyses voor VIF, Cook’s distance, Mahalanobis 
distance zijn binnen acceptabele grenzen. 

Casussituatie 2. Het lineaire model is significant bij p<0.05 en verklaart 1% van 
de dissensus in de inschatting. Histogram en normaalgrafiek zijn acceptabel, 
evenals de betrouwbaarheidsintervallen van de gevonden coëfficiënten. 
Durbin-Watson geeft een waarde van d=1.88, eveneens een positief resultaat 
gezien onze berekende grenswaarde van d=1.82. Overige analyses voor VIF, 
Cook’s distance, Mahalanobis distance, DFFit en DFBeta, zijn allen binnen 
geaccepteerde grenzen. Appendix F.3.8 geeft de samenvatting van het model 
weer. Regressieanalyse voor DGM is licht beter met F(2,348)=5.13 bij p<0.05. 
R2

adj is gelijk aan de regressie voor DEA. 

Regressie voor de beoordeling van de geconstateerde fout 

Casussituatie 1. Voor de beoordeling van de geconstateerde fout is het niet 
mogelijk tot een significant regressiemodel te komen. 

Casussituatie 2. Appendix F.3.9 geeft de resultaten weer voor de 
regressieanalyse van de beoordeling van de geconstateerde fout. Het 
histogram vertoont uitbijters ten opzichte van de normaalverdeling. Op grond 
van onze theorie zien we geen aanknopingspunten om respondenten 
eventueel uit te sluiten. De normaalgrafiek is wel volledig in lijn met de 
verwachtingen. De Durbin-Watson-waarde van d=2.04 is prima, evenals de 
overige analyses voor VIF, Cook’s distance, Mahalanobis distance, DFFit en 
DFBeta.  
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Regressie voor de strekking van de accountantsverklaring 

Casussituatie 1. Modellering voor de strekking van de accountantsverklaring 
levert geen significante uitkomsten op. 

Casussituatie 2. Het lineaire model voor de strekking van de 
accountantsverklaring is weliswaar significant bij p<0.05, maar het histogram 
en de normaalgrafiek geven aan dat de residuen niet normaal verdeeld zijn. 
We voeren daarom een non-parametrische test uit met twee groepen 
respondenten: professionals met een psychologisch contract beneden het 
gemiddelde van de responspopulatie en professionals met een psychologisch 
contract boven het gemiddelde van de responspopulatie. We maken daarbij 
een onderscheid in drie groepen: groep 2 betreft de respondenten met een 
psychologisch contract van het grootgemiddelde +/- 1 SD. Groep 1 is 
vervolgens alles lager dan groep 2 en groep 3 is alles hoger dan groep 2. 
Omdat zo drie groepen ontstaan, maken we gebruik van de Kruskal-Wallis-
test. Deze geeft een H=3.20 voor de strekking van de verklaring, welke niet 
significant is. Het psychologisch contract, dat wel significant tussen de 
groepen verschilt, heeft geen significante invloed op de mate van dissensus 
tussen de groepen. Vanuit casussituatie 2 is voor de strekking van de 
verklaring derhalve geen ondersteuning te vinden. 

Samengevat. Evenals bij de toetsing van hypothese 1 zien we verschillende 
resultaten uit onze regressieanalyses. De staat van het psychologisch contract 
blijkt invloed te hebben op DEA, maar deze invloed is niet eensluidend 
aanwezig over de voorgelegde cases en voor alle oordeelsmomenten. Vanuit 
een praktijkoogpunt is dit een gunstige uitkomst, omdat op basis van onze 
resultaten accountants kennelijk in staat zijn de relationele gevolgen van de 
eigen werkomgeving niet te betrekken in de oordeelvorming (lees: de 
dienstverlening aan de cliënt). De modellering voor casus 2 geeft duidelijk 
uitkomsten. Gekoppeld aan de uitkomsten van de casusbeoordeling door een 
klankbordgroep, merken we op, dat naar mate de complexiteit van een casus 
toeneemt, de invloed van emotionele factoren – zoals het psychologisch 
contract – een intrede doet. Dit is beredeneerbaar, maar het blijft natuurlijk 
gissen als gevolg van het beperkte aantal gebruikte cases in het onderzoek. Op 
basis van de resultaten zien we aanleiding hypothese 3a gedeeltelijk te 
accepteren. De staat van het psychologisch contract en de casusinschatting 
zijn weliswaar zeer verschillende concepten, toch zien we consequent de 
verwachte verbanden. Zie tabel 6.26 voor een vergelijking van de uitkomsten 
per casus en oordeelsmoment. 
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Tabel 6.26. Dissensus en het psychologisch 
contract – samenvatting hypothese 3a. 

Oordeelsmoment ß casus 1 Sig. ß casus 2 Sig. 

Inschatten materieel belang -.23 .056 -.28 .025 

Beoordelen geconstateerde fout - - -.26 .035 

Strekking van de accountantsverklaring - - - - 

 

6.6.6 Het psychologisch contract en ervaring (hypothese 3b) 

Zojuist hebben we voor hypothese 2a vastgesteld, dat er ondersteuning is 
voor de relatie van het psychologisch contract en de mate van 
consensus/dissensus. We testen nu of deze relatie tussen consensus en de 
staat van het psychologisch contract sterker is voor professionals met meer 
ervaring. Voor deze toetsing verdelen wij de onderzoekspopulatie in de vier 
ervaringsgroepen, zoals deze in § 6.3.5 geïntroduceerd zijn. We voeren voor 
iedere groep afzonderlijke een regressieanalyse uit, waarna we vervolgens de 
gevonden bètawaarden met elkaar vergelijken. Omdat we de invloed van 
ervaring willen vaststellen hanteren we DEA (OE) voor de analyses. De 
modellering is steeds als volgt: 

y=ß0 + ß1x1 + ε 

waarbij: 

y = DEA (OE) voor inschatting materieel belang, beoordeling van een 

materiële fout of de strekking van de accountantsverklaring (alle na 

transformatie) 

x1 = De staat van het psychologisch contract 

ε = Foutterm 

Inschatting van het materieel belang 

Casussituatie 1 en 2. De regressieanalyses voor casus 1 zijn niet significant. Voor 
casus 2 is alleen de regressie van groep 1 significant. We geven daarom de 
resultaten niet verder weer. Wat we vervolgens waarnemen, is dat de invloed 
van het psychologisch contract niet afneemt naarmate de ervaring toeneemt. 
Zie tabel 6.27 voor de uitkomsten. 
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Tabel 6.27. Dissensus en het psychologisch 
contract naar ervaring – inschatting van het 
materieel belang. 

Groep N ß casus 1 Sig. ß casus 2 Sig. 

≤5 75 -.08 n.s. -.25 .032 

>5-≤10 109 -.08 n.s. -.14 n.s. 

>10-<30 156 -.14 n.s. -.04 n.s. 

≥30 9 .38 n.s. .14 n.s. 

 

Beoordeling van een geconstateerde fout 

Casussituatie 1 en 2. De regressieanalyses voor beide cases zijn niet significant. 
We geven daarom de resultaten niet verder weer. Wat we vervolgens 
waarnemen, is dat de invloed van het psychologisch contract niet afneemt 
naarmate de ervaring toeneemt. Zie tabel 6.28 voor de uitkomsten. 

Tabel 6.28. Dissensus en het psychologisch 
contract naar ervaring – beoordeling van een 
geconstateerde fout. 

Groep N ß casus 1 Sig. ß casus 2 Sig. 

≤5 75 -.06 n.s. -.03 n.s. 

>5-≤10 109 -.06 n.s. -.15 n.s. 

>10-<30 156 .10 n.s. -.07 n.s. 

≥30 9 .01 n.s. -.08 n.s. 

 

Strekking van de accountantsverklaring 

Casussituatie 1 en 2. Voor beide casussituaties geldt, dat we geen valide 
regressiemodel hebben kunnen samenstellen. We voeren daarom ook geen 
controlerende regressies uit. 
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Samengevat. De analyses geven aan, dat ervaring van invloed is op de relatie van 
het psychologisch contract en consensus/dissensus in oordeelsvorming, maar 
beperkt en niet significant. We constateren verder, dat deze invloed beperkt is 
tot de inschatting van het materieel belang voor casus 2. We verwerpen 
daarom hypothese 2b. Dit betekent evenwel, dat de significante relatie tussen 
dissensus en het psychologisch contract intact blijven, met of zonder ervaring. 

6.6.7 Regeldruk en het psychologisch contract (hypothese 4a) 

Voor de toetsing van hypothese 4a – de invloed van regeldruk op het 
psychologisch contract – maken we in eerste instantie gebruik van lineaire 
regressieanalyse. Het model is nu als volgt te specificeren: 

y=ß0 + ß1x1 + ε 

waarbij: 

y = De staat van het psychologisch contract 

x1 = Ervaren regeldruk 

ε = Foutterm 

De resultaten van de initiële analyse zijn opgenomen in appendix F.3.10. 
Inspectie van het histogram en de normaalgrafiek geeft aan, dat de data 
normaal verdeeld zijn. Durbin-Watson’s d-waarde bedraagt d=2.02, wat 
onafhankelijkheid van de mogelijke fouttermen betekent. ANOVA geeft een 
F(1,411)=16.80, wat significant is bij p<0.01. Het model verklaart 4% van de 
staat van het psychologisch contract. De betrouwbaarheidsintervallen van de 
constante en de onafhankelijke variabele zijn voldoende klein en doorkruisen 
de nullijn niet. 

In dit model is sprake van één predictor, zodat de VIF-waarde op 1.00 
uitkomt. Er is geen sprake van multicollineariteit. Aanvullende analyses, zoals 
Cook’s distance, Mahalanobis distance, DFFit en DFBeta, zijn allen binnen 
geaccepteerde grenzen. Hypothese 4a is daarmee bevestigd vanuit dit 
onderzoek. 

6.6.8 Werkdruk en het psychologisch contract (hypothese 4b) 

Voor de toetsing van hypothese 4b maken we gebruik van lineaire 
regressieanalyse. Het model is nu als volgt te specificeren: 

y=ß0 + ß1x1 + ε 
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waarbij: 

y = De staat van het psychologisch contract 

x1 = Ervaren werkdruk 

ε = Foutterm 

De resultaten van de initiële analyse zijn opgenomen in appendix F.3.11. 
Inspectie van het histogram en de normaalgrafiek geeft aan, dat de data 
normaal verdeeld zijn. Durbin-Watson’s d-waarde bedraagt d=2.01, wat 
onafhankelijkheid van de mogelijke fouttermen betekent. ANOVA geeft een 
F(1,411)=15.23, wat significant is bij p<0.01. Het model verklaart 3% van de 
staat van het psychologisch contract. De betrouwbaarheidsintervallen van de 
constante en de onafhankelijke variabele zijn voldoende klein en doorkruisen 
de nullijn niet. 

In dit model is sprake van één predictor, zodat de VIF-waarde op 1.00 
uitkomt. Er is geen sprake van multicollineariteit. Aanvullende analyses, zoals 
Cook’s distance, Mahalanobis distance, zijn allen binnen geaccepteerde grenzen. 
Hypothese 4b is daarmee bevestigd vanuit dit onderzoek. 

6.6.9 Eigen inbreng en het psychologisch contract (hypothese 4c) 

Het lineaire model is als volgt te specificeren: 

y=ß0 + ß1x1 + ε 

waarbij: 

y = De staat van het psychologisch contract 

x1 = Ervaren eigen inbreng 

ε = Foutterm 

De resultaten van de initiële analyse zijn opgenomen in appendix F.3.12. 
Inspectie van het histogram en de normaalgrafiek geeft aan, dat de data 
normaal verdeeld zijn. Durbin-Watson’s d-waarde bedraagt d=2.05, wat 
onafhankelijkheid van de mogelijke fouttermen betekent. ANOVA geeft een 
F(1,411)=137.63, wat significant is bij p<0.01. Het model verklaart 25% van 
de staat van het psychologisch contract. De betrouwbaarheidsintervallen van 
de constante en de onafhankelijke variabele zijn voldoende klein en 
doorkruisen de nullijn niet. 

In dit model is sprake van één predictor, zodat de VIF-waarde op 1.00 
uitkomt. Er is geen sprake van multicollineariteit. Aanvullende analyses, zoals 
Cook’s distance, Mahalanobis distance, zijn binnen geaccepteerde grenzen. 
Hypothese 4c is daarmee bevestigd vanuit dit onderzoek. 
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6.6.10 De modererende werking van eigen inbreng (hypothese 4d) 

Voor de toetsing van hypothese 4d hebben we een meervoudige 
regressieanalyse uitgevoerd waarbij de staat van het psychologisch contract 
weer als criterium is opgenomen. Ditmaal zijn ervaren regeldruk en ervaren 
eigen inbreng, en ervaren werkdruk en ervaren inbreng de predictoren. We 
verwachten ook hier een lineair verband aan te treffen en voeren om die 
reden ook een lineaire regressie uit. Het model is nu als volgt te specificeren: 

y=ß0 + ß1x1 + ß2x2 + ß3x1x2 + ε, 

waarbij: 

y  = De staat van het psychologisch contract 

x1  = Ervaren regeldruk 

x2  = Ervaren eigen inbreng 

x1x2 = interactie tussen regeldruk en eigen inbreng 

ε  = Foutterm 

De resultaten van de analyse zijn opgenomen in appendix F.3.13. Inspectie 
van het histogram en de normaalgrafiek geeft aan, dat de data normaal 
verdeeld zijn. Durbin-Watson’s d-waarde bedraagt d=2.06, wat 
onafhankelijkheid van de mogelijke fouttermen betekent. ANOVA geeft een 
F(1,411)=51.14, wat significant is bij p<0.01. Het model verklaart 27% van de 
staat van het psychologisch contract. De betrouwbaarheidsintervallen van de 
constante en de onafhankelijke variabele zijn voldoende klein, maar 
doorkruisen de nullijn. We constateren, dat regeldruk dankzij de toevoeging 
van eigen inbreng niet langer significant is, hoewel de interactie tussen 
regeldruk en eigen inbreng niet significant is.  

Appendix F.3.14 toont vervolgens de resultaten van de invloed van werkdruk 
onder toevoeging van eigen inbreng. Hoewel de relatie tussen eigen inbreng 
en werkdruk significant is, blijkt werkdruk een grotere invloed op het 
psychologisch contract te hebben: eigen inbreng is niet langer significant. Op 
basis van de gevonden resultaten verwerpen we hypothese 4d gedeeltelijk. 

6.6.11 De mitigerende werking van affectieve binding (hypothese 5) 

Ter bevestiging van onze hypothese voeren we een regressieanalyse voor co-
variantie uit met de staat van het psychologisch contract als criterium en 
regeldruk als predictor, terwijl affectieve binding als co-variant wordt 
ingevoerd. 

Het model is dan als volgt te specificeren: 
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y=ß0 + ß1x1 + ß2x2 +ε 

waarbij: 

y = De staat van het psychologisch contract 

x1 = Ervaren regeldruk 

x2 = Affectieve Beroepsbinding 

ε = Foutterm 

Appendix F.3.15 bevat de uitkomsten van de analyse. Wanneer we nu de 
uitkomsten beschouwen, dan constateren we dat de toevoeging van 
Affectieve Beroepsbinding heeft de invloed van ervaren regeldruk tot niet-
significant verminderd, maar de interactie tussen beroepsbinding en regeldruk 
is niet significant, waardoor wij moeten concluderen dat hypothese 5 niet 
bevestigd wordt door de onderzoeksresultaten. 

Uit de uitkomsten is wel af te lezen, dat de correlatie tussen Affectieve 
Beroepsbinding en het psychologisch contract groter is, dan de correlatie 
tussen het psychologisch contract en Regeldruk. Zoals we opmerkten in de 
algemene analyses kunnen accountantsorganisaties Affectieve Beroepsbinding 
benutten om de invloed van Regeldruk te verminderen. Een snelle regressie 
(we geven geen uitkomsten weer) met Regeldruk en Affectieve 
Organisatiebinding geeft aan, dat dergelijke inspanningen – conform onze 
algemene analyses – voor organisatiebinding geeft effect zullen hebben: 
Regeldruk blijft significant na toevoeging van Affectieve Organisatiebinding. 

6.6.12 De invloed van de performance manager op het psychologisch contract (hypothese 6) 

Bij de behandeling van de invloedsfactoren op het psychologisch contract, 
hebben we ook stilgestaan bij de invloed van de beoordelaar op de staat van 
het psychologisch contract. Onze meting is zowel direct als indirect verricht. 
Daarbij hebben we vastgesteld, dat beide metingen significante correlatie met 
de staat van het psychologisch contract vertoonde. De indirecte en de directe 
meting zijn vervolgens significant met elkaar gecorreleerd. Dit geeft 
problemen voor mogelijke multicollineariteit. Voor bevestiging van hypothese 
6 voeren we daarom eerst een enkelvoudige regressieanalyse uit met de staat 
van het psychologisch contract als criterium en de directe LMX-meting als 
predictor. Het model is dan als volgt te specificeren: 

y=ß0 + ß1x1 + ε 
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waarbij: 

y = De staat van het psychologisch contract 

x1 = Ervaren relatie met de beoordelaar (direct) 

ε = Foutterm 

Appendix F.3.16 toont de resultaten van de regressieanalyse. Het 
residuenhistogram en de plot voor de normaalverdeling geven geen aanleiding 
de normaalverdeling te betwijfelen. De Durbin-Watson-waarde is rond de 2, 
zodat we geen specifieke rekening met de foutterm behoeven te houden. In 
het model is sprake van één predictor, zodat de VIF daarmee 1.00 bedraagt. 
Cook’s distance, Mahalanobis distance, DFFit en DFBeta, zijn binnen 
geaccepteerde grenzen. Ook de betrouwbaarheidsintervallen doorkruisen de 
nullijn niet en zijn bovendien vrij klein, wat betekent, dat het model een goede 
bijdrage aan de voorspelling van de staat van het psychologisch contract 
levert. Deze bijdrage is overigens, conform de aangepaste R2, 14%. Wij achten 
hiermee hypothese 6 bevestigd. 

De enkelvoudige regressieanalyse op de relatie tussen de indirecte LMX-
meting en de staat van het psychologisch contract is eveneens significant bij 
p<0.01. De verklarende waarde is lager met R2=11%. Ook is de F-waarde van 
de ANOVA-berekening lager: F(1,411)=54.23. Durbin-Watson is hoger met 
d=2.09. We concluderen daarom, dat het model van de directe meting een 
betere voorspeller is voor de staat van het psychologisch contract. Dit komt 
deels ook, omdat de directe meting dichter bij hoe het PC is gemeten dan de 
indirecte meting staat. 

Gezien de hoge correlatie tussen de directe meting en de indirecte meting, is 
het voor een accountantsorganisatie wel van belang aan beide onderdelen 
aandacht te schenken. Een snelle regressieanalyse leert, dat de indirecte 
meting voor 34% bijdraagt aan de waarde van de directe meting. We 
benadrukken hierbij snel, want de basisvoorwaarden voor lineaire 
regressieanalyse zijn niet allemaal even goed aanwezig. Ten behoeve van de 
hypothesetoetsing hier, voeren we geen aanvullende analyses uit. 

6.6.13 Kantoormethodologie (hypothese 7) 

In de toetsing van hypothese 3b hebben we geconstateerd, dat respondenten 
gebruik maken van vuistregels in het bepalen van het materieel belang. 
Althans, respondenten blijken een duidelijke voorkeur voor 
jaarrekeningposten te hebben in hun bepaling, te weten Totale Activa en 
Resultaat na Belastingen. Hypothese 7 veronderstelt vervolgens, dat – 
gegeven de voorkeur / vuistregels – de uiteindelijke bepaling van het 
materieel belang onder invloed van het betreffende kantoor staat. Anders 
gezegd: verschil in verhouding van maatstaf en materieel belang tussen 
kantoren impliceert aanwezigheid van methodologie van het betreffende 
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accountantskantoor. Omwille van vergelijkbaarheid concentreren we ons op 
de functieniveau’s manager en hoger. 

We berekenen daarom de verhouding tussen het materieel belang en Totale 
Activa, materieel belang en Resultaat na belastingen, en materieel belang en 
Netto omzet. In tegenstelling tot eerdere hypotheses, waar we juist 
geïnteresseerd waren in dissensus – en dus uitbijters bewust accepteerden – is 
het voor deze hypothesetoetsing wenselijk om de uitbijters te isoleren. Zij 
vertroebelen namelijk het beeld van de verhoudingen. Via boxplots vanuit 
SPSS stellen we vast, dat zeven respondenten voor O1 duidelijke afwijking van 
de responspopulatie vertonen. Van de oorspronkelijke N=219 behouden we 
dus N=212 voor verdere analyse. 

We voeren vervolgens een ANOVA-berekening uit tussen O1 en O2. Levene’s 
test voor homogeniteit is voor casus 1 significant en voor casus 2 niet. Dit 
betekent, dat we voor casus 1 aangepaste F-waarden moeten hanteren. We 
benutten – conform eerdere analyses in dit hoofdstuk – hiervoor de Brown-
Forsythe-waarde. De resultaten van de ANOVA zijn opgenomen in tabel 
6.29. Netto Omzet voor casus 2 was niet significant als dummy (zie tabel 
6.25), en is daarom niet berekend. 

Tabel 6.29. Verschil tussen organisaties voor 
de inschatting van materieel belang – N=212. 

Variabele F-
waarde

Df 1 Df 2 Sig. 

Casus 1   

Materieel belang in % van Totale Activa 84.41 1 189.39 .000 

Materieel belang in % van Netto Omzet 84.41 1 189.39 .000 

Materieel belang in % van Netto Resultaat 84.41 1 189.39 .000 

Casus 2   

Materieel belang in % van Totale Activa 1.10 1 210 .295 

Materieel belang in % van Netto Omzet n.b. n.b. n.b. n.b. 

Materieel belang in % van Netto Resultaat 1.10 1 210 .295 
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Er is een significant verschil aanwezig tussen de kantoren voor wat betreft 
casus 1 en dat is een interessante uitkomst in het licht van hypothese 2a, waar 
we constateerden, dat het psychologisch contact invloed heeft op de 
oordeelsvorming. Deze invloed was het best waarneembaar in casus 2. Dit 
kan dus betekenen, dat wanneer accountants in situaties terecht komen waar 
de interpretatie van feiten complexer wordt, het psychologisch contract een 
grotere invloed heeft dan de systematiek van de accountantsorganisatie of het 
gebruik van vuistregels. 

6.6.14 Het psychologisch contract en de vrije beroepsbureaucratie (hypothese 8a) 

Omdat we in §6.2 vastgesteld hebben, dat onze onderzochte organisatie niet 
voldoet aan de typering van een vrije beroepsbureaucratie, is verdere 
hypothesetoetsing onder deze veronderstelling niet valide. Dit vindt ook 
bevestiging in de uitgevoerde hiërarchische lineaire modellering met behulp 
van HLM 6.06 aan de hand van het volgende modellen: 

y=ß0+r 

0303202101000 uXXX   , waarbij 

y = de staat van het psychologisch contract 

X1 = gemiddelde score voor centralisatie 

X2 = gemiddelde score voor formalisering 

X3 = gemiddelde score voor persoonlijk toezicht 

r en u = foutterm 

De uitkomsten zijn zichtbaar in tabel 6.30 
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Tabel 6.30. Het psychologisch contract en 
organisatiedimensies. 

Variabele Coëfficiënt SE t-waarde Sig. 

Constante 3.55 .29 12.03 .000 

Centralisatie -.00 .04 -.07 .945 

Formalisering -.06 .06 -.91 .399 

Persoonlijk Toezicht .13 .08 1.58 .166 

 

6.6.15 Affectieve binding en de vrije beroepsbureaucratie (hypothesen 8b en 8c) 

Evenals bij hypothesen 8a zijn we genoodzaakt hypothesen 8b en 8c te 
verwerpen, aangezien er geen sprake is van een vrije beroepsbureaucratie. 

6.6.16 Het psychologisch contract en de HR-(in)richting (hypothesen 9 en 10) 

Zoals al bleek bij de algemene behandeling van de HR-inrichting is er geen 
significante correlatie tussen de staat van het psychologisch contract en de 
kwaliteit van de HR-functie waargenomen. Dit is eveneens het geval voor de 
staat van het psychologisch contract en de richting van HR. We zijn daarom 
genoodzaakt hypothesen 9 en 10 te verwerpen. Zie ook tabel 6.52 met de 
resultaten van de HLM-berekeningen voor HR-(in)richting. 

y=ß0+r 

0304303202101000 uXXXX   , waarbij 

y = de staat van het psychologisch contract 

X1 = gemiddelde score voor Strategic Partner / Commitment 

X2 = gemiddelde score voor Administrative Expert / Productiviteit 

X3 = gemiddelde score voor Employee Champion / Compliance 

X4 = gemiddelde score voor Change Agent / Samenwerking 

r en u = foutterm 
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Tabel 6.31. Het psychologisch contract en HR 
(in)richting. 

Variabele Coëfficiënt SE t-waarde Sig. 

Constante 3.77 .38 9.89 .000 

Strategic Partner -.07 .15 -.45 .694 

Administrative Expert -.09 .20 -.43 .703 

Employee Champion .28 .29 .96 .437 

Change Agent -.19 .27 -.70 .554 

Constante 4.58 .97 4.71 .058 

Commitment -.20 .25 -.80 .506 

Productiviteit .33 .22 1.51 .267 

Compliance -.14 .11 -1.32 .318 

Samenwerking -.24 .15 -1.63 .237 
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6.7 Samenvatting van uitkomsten 

Tabel 6.32 toont de samenvatting van de hypothesetoetsing. 

Tabel 6.32. Samenvatting van de uitkomsten 
uit hypothesetoetsing. 

Hypothese Uitkomst 

H1a: Oordeelsvorming van registeraccountants vertoont consensus ten aanzien van een gelijksoortige 
taak. 

Verworpen 

H1b: Consensus onder registeraccountants neemt toe naarmate de ervaring toeneemt. Gedeeltelijk 
bevestigd 

H2a: Consensus onder registeraccountants neemt toe naarmate de taak meer gestructureerd is. Gedeeltelijk 
bevestigd 

H2b: Consensus onder registeraccountants ten aanzien van een gelijksoortige taak neemt toe met het 
gebruik van vuistregels. 

Bevestigd 

H3a: Consensus ten aanzien van een gelijksoortige taak neemt toe naarmate er sprake is van een 
positieve staat van het psychologisch contract. 

Gedeeltelijk 
bevestigd 

H3b: De positieve samenhang tussen consensus en de staat van het psychologisch contract is sterker 
voor meer ervaren accountants dan voor minder ervaren accountants. 

Verworpen 

H4a: De perceptie van toegenomen regelgeving (=regeldruk) leidt tot een lagere staat van het 
psychologisch contract met de accountantsorganisatie. 

Bevestigd 

H4b: Een toename in werkdruk leidt tot een afname van de staat van het psychologisch contract. Bevestigd 

H4c: De staat van het psychologisch contract is positiever naarmate een registeraccountant meer eigen 
inbreng in het werk heeft. 

Bevestigd 

H4d: Een hogere eigen inbreng in het werk verzwakt de invloed van regeldruk en werkdruk op de staat 
van het psychologisch contract. 

Gedeeltelijk 
bevestigd 

H5: Een hogere affectieve en normatieve professionele binding verzwakken de invloed van regeldruk 
op de staat van het psychologisch contract. 

Verworpen 

H6: Een negatief relatie met de manager leidt tot een lagere staat van het psychologisch contract. Bevestigd 

H7: Consensus onder accountants van eenzelfde accountantskantoor is groter als gevolg van de 
controlemethodologie (“kantoorgebonden vuistregels”). 

Bevestigd 
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Hypothese Uitkomst 

H8a: De staat van het psychologisch contract neemt af naarmate accountantskantoren hoger scoren op 
de typering van vrije beroepsbureaucratie. 

Verworpen 

H8b: Affectieve organisatorische binding neemt af naarmate accountantskantoren hoger scoren op de 
typering van vrije beroepsbureaucratie. 

Verworpen 

H8c: Affectieve beroepsbinding neemt af naarmate accountantskantoren hoger scoren op de typering 
van vrije beroepsbureaucratie. 

Verworpen 

H9: De staat van het psychologisch contract neemt toe naar mate de kwaliteit van de HR functie hoger 
is. 

Verworpen 

H10: De staat van het psychologisch contract neemt toe als gevolg van een functiegerichte 
arbeidsverwerving 

Verworpen 



 

 231

H o o f d s t u k  7  

REFLECTIE EN AFSLUITING 

7 Bevindingen, conclusies en aanbevelingen 

Dit onderzoek is gericht op de vraag hoe accountantsorganisaties om dienen 
te gaan met de bij haar werkzame professionals. Welke mogelijkheden hebben 
accountantsorganisaties tot hun beschikking ter beantwoording van drie 
thema’s: krapte op de arbeidsmarkt voor gekwalificeerde professionals, een 
toenemende regeldruk in het accountantsberoep, en intrede van een externe 
toezichthouder bij de uitvoering van wettelijke controleopdrachten. Het 
onderzoek naar deze mogelijkheden heeft zich langs drie paden voltrokken: 
analyse van de organisatiestructuur, analyse van de HR-(in)richting, analyse 
van de perceptie van professionals ten aanzien van de relatie tussen werkgever 
en werknemer en analyse van de gevolgen die structuur, inrichting en 
perceptie kunnen hebben op de vakkundige oordeelsvorming van 
registeraccountants. 

We staan in dit hoofdstuk stil bij de resultaten van het onderzoek. We 
beginnen daarom in §7.1 met voornaamste bevindingen uit het onderzoek, 
waarna we in §7.2 de theoretische bijdrage van dit onderzoek behandelen. 
Vervolgens bespreken we de beperkingen van het onderzoek (in §7.3) en de 
bijdrage aan de praktijk (in §7.4). We sluiten via §7.5 het hoofdstuk af met 
mogelijkheden voor vervolgonderzoek. 

7.1 Voornaamste bevindingen 

De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: 

“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?” 

We hebben deze vraag langs drie lijnen beantwoord: 1) vakkundige 
oordeelsvorming van registeraccountants, 2) de richting en inrichting van 
human resource management van accountantsorganisaties en 3) de typering 
van accountantsorganisaties. Deze drie lijnen komen vervolgens samen in het 
centrale begrip van deze dissertatie: het psychologisch contract, dat wij als de 
brug tussen individuele accountant en organisatie beschouwen. 

Voor het onderzoek hebben we gebruik gemaakt van bestaande literatuur, 
verkennende interviews met verschillende partners vaktechniek van ook 
verschillende kantoren, vragenlijsten en vignetten (cases). De uitkomsten zijn 
vervolgens verwerkt en bewerkt met behulp van SPSS, waarna nadere 
analyses zijn uitgevoerd, zoals factoranalyses, correlatieberekeningen, en 
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regressieanalyses. Om organisatieniveau en individueel niveau samen te 
kunnen brengen, is bovendien hiërarchische modellering toegepast. Uit onze 
analyses en modellering zijn de volgende bevindingen voortgekomen. 

Bevinding 1: Er is geen consensus onder registeraccountants en 
ervaring kent verschillende relaties. 

Wij hebben registeraccountants gevraagd een uitspraak te doen op 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. De consensus neemt wel toe naarmate de ervaring 
toeneemt, maar de invloed is niet significant. Bovendien is er geen lineaire 
relatie tussen ervaring en consensus, maar eerder een kwadratische. Deze 
bevindingen zijn in lijn met Verkruijsse (2005) en Van Nieuw Amerongen 
(2007) en afwijkend van eerdere onderzoeken, zoals dat van Libby en Tan 
(1994). Van Buuren (2009) komt min of meer tot soortgelijke bevindingen, 
namelijk, dat grote verschillen bestaan tussen audit partners van eenzelfde 
kantoor of tussen audit partners van verschillende kantoren. Onze resultaten 
geven verder aan, dat het gebruik van vuistregels significant bijdraagt aan het 
verhogen van de consensus onder registeraccountants. 

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). In eerder onderzoek (Klüth, 2003) hebben we de invloed onderzocht 
van normen en waarden op de inhoud van het psychologisch contract. Onze 
resultaten gaven destijds aan, dat behoeften van accountants een rol spelen, 
zoals de behoefte aan voldoening (need for achievement of nAch). 

In het huidige onderzoek hebben wij een weging aan de inhoud van het 
psychologisch contract geïntroduceerd om zo te komen tot de staat van het 
psychologisch contract. Op basis van de onderzoeksresultaten stellen we vast, 
dat de staat van het psychologisch contract bijdraagt aan de mate van 
consensus in een gegeven oordeelsmoment. Deze bijdrage is groter voor 
complexere situaties, omdat op die momenten de accountant minder kan 
terugvallen op het gebruik van vuistregels of ervaring. Complexere 
oordeelsmomenten zorgen voor onzekerheid, waardoor emotionele 
invloeden, zoals het psychologisch contract, vat krijgen op de 
oordeelsvorming. Hoewel de staat van het psychologisch contract naarmate 
de tijd vordert, kan veranderen, is de invloed gelijk voor ervaren en minder 
ervaren accountants. 
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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. Compliance en werkdruk staan op gespannen voet met 
de professionalisering van het beroep van accountant, aangezien professionals 
in grote mate zelfstandig wensen te bepalen welke werkzaamheden zij 
noodzakelijk achten voor het komen tot een oordeel. Onze resultaten geven 
aan, dat een appèl op de affectieve beroepsbinding geen duidelijke werking 
heeft op de waargenomen regeldruk. 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. Daarmee bedoelen we, dat als de nadruk op affectieve 
beroepsbinding ligt, de invloed van regeldruk niet langer significant is, terwijl 
er statistisch gezien geen significante interactie tussen affectieve binding en 
regeldruk bestaat.  

Eigen inbreng heeft een zeer significante invloed op de staat van het 
psychologisch contract, maar kan desondanks geen duidelijke invloed op 
regeldruk en werkdruk uitoefenen. Voor eigen inbreng geldt wel, zoals ook bij 
affectieve binding, dat de invloed van eigen inbreng zo significant is, dat 
nadruk daarop de invloed van regeldruk en werkdruk niet langer relevant 
maken voor de staat van het psychologisch contract. 

Wat voorts opvalt, is dat accountants regelgeving ogenschijnlijk los 
beschouwen van de vaktechnische uitvoering van hun werkzaamheden, 
waardoor de perceptie ontstaat, dat er regeldruk is. Dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld een topkok als Sergio Herman, die onder druk staat van 
meerdere toezichthouders. Hij stelt juist, dat “de druk sterkt mij om te 
pieken” (KPMG, 2008, p. 15). Accountants zouden de toezichthouder(s) 
meer mogen omarmen om daarmee het herwinnen van vertrouwen van het 
maatschappelijk verkeer in de beroepsgroep te versnellen. 

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. Zie figuur 
7.1 (herhaald). Vooral het aspect van onpersoonlijk toezicht staat haaks op de 
aard van het vrije beroep. De resultaten sluiten wel aan bij de geest van de 
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Wet toezicht accountantsorganisatie, die een centrale beslisbevoegdheid 
koppelt aan een min of meer strikte(re) naleving van het stelsel van 
kwaliteitsbeheersing (Klüth, 2007). 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. 

 

 

 

Figuur 7.1. Organisatievormen naar drie 
dimensies (Bron: Pugh et al., 1969b, p. 123). 

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

Vanuit ons onderzoek is er geen directe relatie gevonden tussen de staat van 
het psychologisch contract en de (in)richting van human resource 
management. Dit vormt daarmee een nuancering van onderzoek van 
bijvoorbeeld Sonnenberg (2006), die in eerste instantie concludeerde, dat 
HRM een van de meest cruciale instrumenten is voor het psychologisch 
contract. We merken hierbij wel op, dat de specifieke omstandigheden van het 
veldonderzoek, er voor hebben gezorgd, dat we onze metingen bij slechts één 
organisatie hebben kunnen uitvoeren. Meerdere organisaties in het onderzoek 
hadden wellicht een ander beeld opgeleverd, al valt dit – mede vanuit de 
bevindingen van Sonnenberg (2006) – niet te verwachten. De professional 
ontleent aan de formele human resource management (HRM) binnen de 
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organisatie geen status, die van directe invloed is op hoe professionals hun 
relatie met de accountantsorganisatie ervaren. 

We hebben wel significante correlaties aangetroffen tussen HR-(in)richting en 
organisatietypering, maar op grond van onze hypotheses deze correlaties niet 
verder geanalyseerd via regressies. Op grond van bevinding 4 is het ook maar 
de vraag, of een significante relatie tussen HRM en organisatietypering van 
belang is in het sturen van de staat van het psychologisch contract. In dat licht 
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. Dit ontlokt de conclusie, dat niet HRM als concept 
bijdraagt aan de binding van de professional, maar juist het ervaren van HRM 
in de vorm van de opstelling en houding van de performance manager. 

Tabel 7.1. HR inrichting binnen PSF (bron: 
Jansen en Paauwe, 2007, p. 20). 

Personnel practice Operational Excellence Procedural legitimacy 

Staffing (recruitment, 
selection) 

formal recruitment from 
specific graduate programs, 
job planning  

formal assessment  

Performance management 
(appraisal, reward) 

product performance, 
managerial control, product 
units, seniority based pay, 
input control, direct 
supervision 

appraisal of the way the job 
is done, action control, 
service-level agreements, 
bureaucratic control, job-
value based pay 

Development (training, 
education, career pattern) 

formal programs, specific 
training on the job, guild 
career system with fixed 
steps, organization-driven  

process skills, long-term 
socialization, life-time 
employment 

Work systems (task design, 
organizational structure) 

clear job description, 
standardization by skills, 
process redesign   

monitoring systems, 
standardization by work 
processes, strong 
professional culture 

Employee influence 
(participation, employee 
relations, communication) 

legally based (e.g. work 
council) 

procedural 

Culture (climate, general 
attitude, …)  

bureaucratic regulation, job 
security, loyalty in following 
the company standards,   

stick to the rules 



 

 236

Jansen en Paauwe (2007) beschrijven een viertal HRM praktijken (inrichting) 
voor professional service firms (PSF), waarin zij overigens 4 typen onderscheiden. 
De typering hebben we geen aandacht gegeven in ons onderzoeksontwerp 
om twee specifieke redenen. Punt 1 is de typering van Jansen en Paauwe pas 
ná het onderzoeksontwerp ons bekend geworden. Punt 2 is, dat de typering 
goeddeels gebaseerd op de theorie van Miles en Snow, die wij wel in onze 
ontwerpfase hebben beschouwd. Voorts spreekt de indeling wellicht intuïtief 
aan, empirische bevestiging is in het artikel niet direct aanwezig en bovendien 
bestaat het risico dat organisaties in meerdere typeringen te plaatsen zijn – en 
dat is juist de kritiek die wij, mede op basis van Keuning en Wolters, in 
hoofdstuk 4 hebben geuit. Daar was het deze auteurs ook niet om te doen; 
het zijn de HRM praktijken die wij hier willen belichten. Een 
accountantorganisatie is te typeren als een maintainance-interactive of een process-
interactive PSF (p. 6), afhankelijk van de zienswijze, dat een 
accountantsverklaring een duidelijk zichtbaar product is of niet. Dit betekent 
respectievelijk een focus op operational excellence of procedural legitimacy (p. 6). 
Tabel 7.1 geeft de HR inrichting voor deze twee vormen weer. Onze 
onderzoeksresultaten geven gedeeltelijke bevestiging van de beschrijvingen 
van Jansen en Paauwe binnen accountantsorganisaties. 

Inspanningen in HRM dienen zich dus niet te richten op het vervolmaken van 
HRM als totaalconcept, met het altijd aanwezig risico op kopieergedrag ten 
opzichte van andere accountantskantoren. De invloed van het psychologisch 
contract kan vanuit organisatieperspectief beter beheerst worden door meer 
sociale controle. Performance management dient integraal onderdeel te zijn 
van de dagelijkse werkzaamheden van de lijnmanagers, in plaats van een 
jaarlijks of halfjaarlijks terugkerende gebeurtenis. Aanpalend dienen 
jaarplannen of ontwikkelingsplannen niet alleen zakelijke factoren te bevatten, 
zoals competentieontwikkeling of carrièredoelstellingen. Balans – toch een 
woord dat accountants moet aanspreken – tussen werk en privé doelstellingen 
dienen onderdeel uit te maken van performance management. Zo plaatst een 
accountantsorganisatie de professional op een juiste manier centraal binnen 
de onderneming, waardoor deze zich gewaardeerd voelt en betrokken zal zijn 
bij het wel en wee van de onderneming. Bovendien biedt dit 
accountantskantoren de mogelijkheid de perceptie van regeldruk positief te 
beïnvloeden. De elementen / vragen, zoals in dit onderzoek gebruikt, om het 
psychologisch contract te meten, leveren de accountantsorganisatie de 
“draaiknoppen” om de relatie met haar professionals verder te verbeteren. 
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7.2 Bijdrage aan de theorie 

De centrale probleemstelling van dit onderzoek, zoals geformuleerd in 
hoofdstuk 1, was de relatie en invloed van human resource management, 
organisatiestructuur en psychologisch contract op vakkundige 
oordeelsvorming. We hebben daartoe deze elementen nader onderzocht en 
via veldinstrumenten met elkaar in verband gebracht. Wij hebben op de 
volgende manieren bijgedragen aan de theorievorming rondom 
accountantskantoren: 

 Ontwikkeling en gedeeltelijke bevestiging van gevalideerde vragenlijsten 
voor organisatietypering en HRM van professionele dienstverleners; 

 Uitbreiding van het concept psychologisch contract door toevoeging van 
wegingsfactoren om tot de staat van het psychologisch contract te komen; 

 Bevestiging dat ervaring is geen doorslaggevende factor ten aanzien van 
consensus in oordeelsvorming; 

 Berekening van dissensus voorgesteld als mogelijk alternatief voor het 
meten van oordeelsvorming onder registeraccountants; 

 Verband gelegd en aangetoond tussen de staat van het psychologisch 
contract en vakkundige oordeelsvorming van registeraccountants; 

 Complexere cases bieden meer ruimte voor de invloed van het 
psychologisch contract. 

7.2.1 Berekening van dissensus als alternatief 

In dit onderzoek hebben we nieuwe meetmanieren gezocht voor het meten 
van oordeelsvorming onder registeraccountants. Voorgaand onderzoek heeft 
zich vooral gericht op consensus met toepassing van de Pearson-
correlatiecoëfficiënt. Deze coëfficiënt kent echter belangrijke nadelen, die we 
in hoofdstuk 6 uiteen hebben gezet. De voornaamste bezwaren zijn, dat er 
sprake moet zijn van een policy-capturing studie, en een veelheid aan cases om 
een betrouwbare meting te krijgen. In policy-capturing studies onderzoekt de 
onderzoeker of accountants gevoelig zijn voor prikkels in hun 
oordeelsvorming. Bonner (1990) heeft al eens opgemerkt, dat het toedienen 
van minder prikkels – vanwege de lineaire regressie – bijna automatisch leidt 
tot meer consensus. De berekening van het Pearson-coëfficiënt is pas valide 
als er een minimum aantal cases per respondent beschikbaar is. Twee is hierbij 
te weinig gebleken, omdat dit in onze studie tot een correlatie van r=1 leidt. 
Maar er is ook geen limiet aan het aantal cases. Uiteraard ondersteunen wij de 
gedachte, dat meer metingen tot beter inzicht in de oordeelsvorming leiden. 
Indien de bijwerking hiervan een toename van de correlatie is, dan moeten we 
concluderen, dat het Pearson-coëfficiënt voor consensusonderzoek minder 
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geschikt blijkt te zijn. We hebben dit aan de hand van het cijfermateriaal van 
Van Nieuw-Amerongen (2007) kunnen vaststellen. Indien hij in zijn 
onderzoek minder cases had toegediend, had dit tot een andere consensus 
geleid. En bovendien is er de kerngedachte van ons onderzoek: zijn we 
eigenlijk niet geïnteresseerd in de verschillen onder accountants in plaats van 
overeenkomsten?  

We hebben daarom in hoofdstuk 6 een alternatieve benadering van 
consensusmeting voorgesteld, gebaseerd op drie analyses. Eerst berekenen we 
de interrater reliability (IRR). Dit is een coëfficiënt – bedacht door James et al. 
(1984) – dat de overeenstemming tussen respondenten over slechts één case 
kan bepalen. Zo wordt het mogelijk om ook bij minder cases toch een analyse 
van de mate van overeenstemming uit te voeren. Vervolgens hebben we het 
interklasse correlatie coëfficiënt (ICC) gebruikt om de consistentie van de 
respondenten over de twee gepresenteerde cases te bepalen. SPSS stelt ons 
vervolgens in staat om ook de ICC van een individuele case te berekenen. De 
IRR en de ICC geven ons indicaties van de mate van consensus binnen de 
responsgroep. De daadwerkelijke consensus (of liever het verschil tussen de 
respondenten) hebben we berekend met behulp van de dissensus van de 
respondenten. Deze dissensus is gelijk aan het gemiddelde van de absolute 
afstanden van iedere respondent tot de leden van de responspopulatie. 

7.2.2 Organisatietypering en HRM van professionele dienstverleners 

Ons onderzoek bouwt voort op eerder ontwikkelde vragenlijsten door Pugh, 
et al. (1969), Huber et al. (1987) en Conner en Ulrich (1996). Wij hebben deze 
vragenlijst waar nodig bewerkt voor toepassing binnen de context van 
accountantsorganisaties. Onze resultaten valideren deze vragenlijsten voor 
toekomstig onderzoek binnen de accountancy of binnen professionele 
dienstverleners. 

7.2.3 De staat van het psychologisch contract 

Ons onderzoek herbevestigt de validering van de Nederlandse vragenlijst 
voor psychologische contracten van Schalk en Freese (in: Freese, 2007), zoals 
aangepast door Ten Brink (2005). Wij voegen hier de weging van de 
verschillende factoren van het psychologisch contract aan toe om tot de staat 
van het psychologisch contract te komen. We hebben hiermee inzicht 
gegeven in de elementen van het psychologisch contract in relatie tot het 
belang dat professionals aan deze elementen hechten. Ons onderzoek vult 
eerder onderzoek naar de factoren van het psychologisch contract aan, door 
nuancering van al bekende factoren, zoals Ontwikkeling en Mobiliteit. Verder 
blijkt Zekerheid geen apart onderdeel van het psychologisch contract van 
accountants te vormen. In soortgelijke beroepen en 
arbeidsmarktomstandigheden levert dit wellicht dezelfde resultaten op. 
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7.3 Beperkingen 

Natuurlijk kende ook dit onderzoek beperkingen. We maken een onderscheid 
in omvang van het onderzoek en ontwerp van het onderzoek. 

7.3.1 Omvang van het onderzoek 

Een eerste beperking heeft betrekking op het aantal waarnemingen in het 
onderzoek. Ondanks het initiële enthousiasme van de benaderde kantoren, 
hebben uiteindelijk slechts twee organisaties aan het onderzoek meegewerkt. 
Bovendien heeft één van beide organisaties tijdens de uitvoering van het 
onderzoek alsnog besloten niet deel te nemen aan de beantwoording van de 
vragenlijst voor het organisatiedeel en het HR-deel. Verder hebben wij ons 
onderzoek beperkt tot de Nederlandse accountancymarkt. Internationale 
invloeden hebben wij daarmee uitgesloten, hoewel deze van invloed kunnen 
zijn op bijvoorbeeld de typering van organisaties. 

Een tweede beperking in het onderzoek betreft de gekozen momenten van 
oordeelsvorming. Naast bepalen van het materieel belang, beoordeling van 
geconstateerde fouten en de strekking van de accountantsverklaring kent 
iedere stap van het controleproces meerdere oordeelsmomenten. Ons 
onderzoek heeft zich tot drie van deze momenten beperkt, waardoor we geen 
uitspraken over alle oordeelsmomenten kunnen doen. Bovendien hebben we 
deze oordeelsmomenten gemeten in slechts twee cases. 

Een derde beperking betreft het aantal onderkende invloedsfactoren op 
vakkundige oordeelsvorming, dat wij in het onderzoek hebben betrokken. Wij 
hebben aansluiting gezocht bij gangbare invloedsfactoren, zoals ervaring en 
vuistregels, maar hebben factoren als persoonskenmerken, risicohouding, 
situationele omstandigheden buiten beschouwing gelaten. 

7.3.2 Ontwerp van het onderzoek 

De voornaamste beperking in het ontwerp van ons onderzoek is de 
benadering van consensus. De literatuur onderkent verschillende 
berekeningen van consensus zonder dat blijkt welke berekening de meest 
accurate uitkomst oplevert. Dat betekent per definitie, dat ons onderzoek al 
beperkt wordt bij de keuze voor een normering. Dit onderzoek heeft 
dissensus als maatstaf voorgesteld, maar andere maatstaven, zoals juistheid of 
accuracy, zijn wellicht betere graadmeters voor de kwaliteit van 
oordeelsvorming (Wright, 200927). 

Een tweede beperking zijn de gebruikte vragenlijsten. Wij hebben in ons 
onderzoek een bewerking gedaan op de vragenlijsten van onder andere Huber 
et al. (1987), Pugh et al. (1969) en Lawrence en Lorsch (1967), aangevuld met 
eigen items. Vervolgens hebben we deze vragenlijsten gevalideerd tegen de 

                                                 
27 In een persoonlijk gesprek met de onderzoeker. 
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uitkomsten van de onderzoeken van Pugh et al. De vraag is echter wel, of 
gebruik van exact dezelfde vragenlijst wellicht andere scores voor de 
aanwezige organisatievormen had opgeleverd. 

7.4 Bijdrage aan de praktijk – stilte voor de storm? 

In hoofdstuk 1 haalden wij drie redenen aan, waarom het juist nu stilte voor 
de storm is binnen de accountancy. Op basis van onze onderzoeksresultaten 
kunnen we nu tot slot kort terugblikken op deze drie redenen en de bijdrage 
aan de praktijk behandelen. 

7.4.1 Standaardisatie van werkzaamheden 

Onze resultaten geven aan, dat professionals een toenemende mate van 
regeldruk ervaren én daar de accountantsorganisatie op afrekenen. Of dit nu 
terecht is of niet. De intrede van compliance betekent een grotere mate van 
standaardisatie van de werkzaamheden. Accountantsorganisaties dienen 
daarom te streven naar compliance met “SMOEL”, dat wil zeggen 
compliance dient plaats te vinden via een vaste structuur, met een 
mensgerichte, maar objectieve aanpak, waarin eigen inbreng van de 
professional mogelijk is om tot een lerende organisatie te komen. Zo schept 
een accountantskantoor duidelijkheid naar de professionals, die bijdraagt tot 
het beheersen van de verwachtingen binnen het psychologisch contract. 
Uiteindelijk gaat het om het creëren van maatschappelijk verantwoord 
vertrouwen: de professional en de organisatie vertrouwen elkaar én de 
maatschappij vertrouwt de organisatie en de kwaliteit waar deze organisatie 
voor staat. Het psychologisch contract helpt accountantsorganisaties bij het 
beheersen van de perceptie van professionals ten aanzien van regeldruk. 

7.4.2 Instroom van nieuwe accountants 

Onze resultaten geven aan, dat professionals een hoge mate van werkdruk 
ervaren. Hoewel de balans tussen werk en privé niet direct tot de top drie 
factoren van het psychologisch contract behoort, scoort deze factor wel hoog. 
Gekoppeld aan nieuwe vormen van (net)werken, andere vormen van 
mobiliteit, zorgen dat accountantsorganisaties zich meer rekenschap van het 
HRM-beleid en de effecten daarvan op bijvoorbeeld affectieve 
organisatiebinding moeten geven. Deze rekenschap is tot dusver altijd beperkt 
gebleven tot het inrichten of herinrichten van HRM, terwijl onze resultaten 
aangeven, dat de invloed van HRM als totaalinstrument beperkt is. 
Accountantsorganisaties dienen 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-win zoeken voor de organisatie, de individuele professional én overige 
professionals. Dit kan mogelijk ook het antwoord zijn op de veranderingen in 
de arbeidsmarkt en de algemene vergrijzing in Nederland (zie ook Bal, 2009). 
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7.4.3 Vakkundige oordeelsvorming 

Dit onderzoek toont aan, dat accountantsorganisaties zich meer bewust 
dienen te zijn van de invloed van het psychologisch contract op de (kwaliteit 
van) de oordeelsvorming van professionals. De invloed van het psychologisch 
contract is het meest zichtbaar in meer complexere situaties. 
Accountantsorganisaties kunnen hiermee rekening houden door vooraf een 
inschatting te maken van de meest complexe situaties en daar vervolgens extra 
toezicht op uit te (laten) oefenen; de zogenaamde opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoordeling uit de Wta/Bta. Onze resultaten geven verder aan, dat 
ervaring niet per definitie een doorslaggevende factor is voor de kwaliteit van 
oordeelsvorming. Ervaring in de vorm van vuistregels kan bijdragen. De 
eindverantwoordelijke accountant (partner, vennoot, et cetera) kan beter meer 
fysiek aanwezig zijn bij de uitvoering van de controle, zodat zijn of haar 
ervaring beter / directer toegankelijk is voor de teamleden. Ook is sturing van 
de werkzaamheden in complexere situaties daardoor beter mogelijk. 
Bijkomend voordeel, is dat de eindverantwoordelijke accountant hiermee 
direct een bijdrage levert aan de ontwikkeling en het onderhoud van het 
psychologisch contract van de professionals. Deze krijgen persoonlijke 
aandacht, en training-on-the-job, terwijl zij bezig zijn met hun inhoudelijke 
werkzaamheden. 

Er is nog een vaktechnische bijdrage aan dit onderzoek te ontlenen. De 
accountant kan de gevalideerde vragenlijsten voor het psychologisch contract 
en organisatietypering ook inzetten als onderdeel van de jaarrekeningcontrole 
om zo sociaal-wetenschappelijk inzicht te krijgen in bijvoorbeeld de kwaliteit 
van de interne beheersing binnen een organisatie. Wanneer de staat van het 
psychologisch contract minder is, kan dit de accountant aanwijzingen geven 
om meer gegevensgerichte werkzaamheden uit te voeren in plaats van te 
steunen op de interne organisatie. Andersom biedt een sterk psychologisch 
contract wellicht aanknopingspunten voor een kwalitatief betere algemene 
beheersomgeving (entity-level controls). Tot slot, kan de accountant via begrip 
van het psychologisch contract de kwaliteit van zogenaamde soft controls (als 
onderdeel van de entity-level controls) mogelijk beter beoordelen. 

7.4.4 Stilte voor de storm 

In onze beleving is er anno 2010 wel degelijk sprake van stilte voor de storm. 
De discussie over het nut van het accountantsberoep is met de verschillende 
(politieke) analyses van de kredietcrisis weer aangewakkerd. Ook de roep om 
meer toezicht of meer pan-Europees toezicht op accountantscontrole neemt 
toe. Dit zal zonder twijfel gepaard gaan met een toename in regelgeving of 
voorschriften. De invloed van deze regels en voorschriften op de 
professionals verdient meer aandacht van de accountantsorganisaties om 
gekwalificeerde mensen voor het vak te interesseren en behouden en zo een 
impuls van binnenuit op de kwaliteit van accountantscontrole te leveren. 
Uiteindelijk zijn het de professionals die het beroep maken en niet de regels of 
voorschriften. Uiteindelijk zijn het dus ook de professionals die de 
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continuïteit van de accountantsorganisaties waarborgen. In onze ogen is meer 
aandacht voor deze professionals vanuit het psychologisch contract bezien 
niet meer dan normaal. 

7.5 Mogelijkheden voor vervolgonderzoek 

Naar aanleiding van ons onderzoek en de onderzoeksresultaten zien wij 
verschillende mogelijkheden voor vervolgonderzoek. 

7.5.1 Meting van vakkundige oordeelsvorming 

Wij signaleren een mogelijke verbetering van het onderzoeksinstrument door 
de beoordeling van materiële fouten op een dichotome schaal te laten 
plaatsvinden (ja/nee) in plaats van een schaal van 1-10, omdat in de praktijk 
beoordeling van geconstateerde fouten ook niet op een numerieke schaal 
plaatsvindt. Indien respondenten vervolgens gevraagd wordt, waarom zij een 
fout als materieel bestempelen, is het mogelijk te achterhalen wat de 
beweegredenen zijn geweest. Dit is in feite de samenvoeging van dit 
onderzoek met elementen van Vaasen (1994). 

Er is meer onderzoek nodig naar de betrouwbaarheid van IRR en DEA als 
maatstaven voor het bepalen van consensus/dissensus in oordeelsvorming. In 
dit onderzoek is het wenselijk verschillende beroepsgroepen te betrekken, 
zodat vast te stellen is, of de aard van het beroep invloed heeft op de 
berekening van consensus/dissensus. Eerder onderzoek van vooral Shanteau 
kan hierin aanknopingspunten bieden. Versteviging van onderzoek naar 
oordeelsvorming kan plaatsvinden door metingen bij dezelfde respondenten 
over langere tijd uit te voeren. Longitudinaal onderzoek kan inzicht geven in 
de consistentie van oordeelsvorming over de tijd in relatie tot de ontwikkeling 
van het psychologisch contract van de respondenten, zodat schommelingen 
in het contract aan de uitkomsten van oordeelsvorming gerelateerd kunnen 
worden. 

Verder kan onderzoek plaatsvinden naar de oordeelsvorming van andere vrije 
beroepen in de Nederlandse context, dan wel onder accountants in het 
buitenland. Beide vormen van onderzoek leveren de mogelijkheid op de 
Nederlandse accountants te vergelijken met andere beroepen of met 
buitenlandse beroepsgenoten. Wij sluiten bijvoorbeeld niet uit, dat de 
oordeelsvorming onder invloed staat van cultuur, zowel organisatiecultuur als 
landscultuur. 

7.5.2 Organisatietypering van accountantsorganisaties 

Ons onderzoek heeft zich in essentie tot één organisatie beperkt. Meer 
empirisch onderzoek naar de typering van professionele dienstverleners is 
noodzakelijk om de ‘organisatiekubus’ van Pugh et al. daadwerkelijk te 
completeren. Huidig onderzoek naar organisatietypering van professionele 
dienstverleners beperkt zich tot casestudy (Wanrooij, 2007) of populaire 
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indelingen (Mintzberg, 1980; Maister, 2003). Bovendien is de situatie in de 
(economische) wereld veranderd met het uitbreken van de kredietcrisis. Dit 
kan invloed hebben op de manier waarop organisaties zichzelf 
(re)organiseren. Overigens geldt dit ook voor de meting van het 
psychologisch contract: hoe ziet de staat van het contract eruit in de 
kredietcrisis? 

7.5.3 Human Resource Management bij professionele dienstverleners 

Vervolgonderzoek bij meerdere accountantskantoren dient uitsluitsel te geven 
over de gevonden resultaten en de (in)richting van HRM in de accountancy. 
Voorts is onderzoek nodig naar de samenstelling van HRM binnen de 
accountancy. Zo is nog betrekkelijk weinig bekend over best-practice of best-
fit HR-activiteiten (Boxall en Purcell, 2003). Ook is geen nader onderzoek 
gedaan naar de invloed van imiterende factoren op de inrichting van HR 
binnen professionele dienstverleners. Accountantskantoren vissen nu eenmaal 
in dezelfde ‘professionalsvijver’ en de kans bestaat, dat zij HR-praktijken van 
elkaar overnemen om de gunst van de professional te krijgen. De vraag is dan 
echter of de eigen organisatie baat heeft van deze ‘afgekeken’ HR-praktijken. 
In navolging van Boselie (2002) is verder onderzoek mogelijk naar de 
gelijktijdige aanwezigheid van control en commitment systemen binnen 
professionele dienstverleners. Dit is dan vervolgens weer te koppelen aan de 
invloed op de staat van het psychologisch contract. 
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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. 
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S u m m a r y  

SILENCE BEFORE THE STORM 

 Summary 

Thomas Jefferson once said: “when a man assumes a public trust, he should 
consider himself as public property”. A financial auditor serves the general 
public. He or she audits financial statements and issues an opinion whether 
these statements present a true and fair view. In doing so, the auditor adds 
assurance or credibility to corporate financial statements, upon which 
investors (in part) base their economic decisions. The general public trust the 
auditor to do his utmost to assess the true and fair view of the financial 
statements. Conversely, the general public’s trust should not be greater than 
warranted the circumstances permit. This is, in essence, Limperg’s Theory of 
Inspired Confidence. And, in essence, also central to this thesis. Mutual trust 
is the very bedrock of the auditor’s existence and function. Not only from 
auditor to general public, but also from employee-auditor to employer-
auditor. Audit services are largely performed in organisational settings by 
(larger) audit firms. The existence of organization settings brings forth a 
certain dynamic, especially when the setting pertains to professional service 
firms. Wanrooy (2007) dubs this as the dilemma of control versus autonomy. 
Our research explores the potential consequences of employment 
relationships on the quality of auditor’s professional judgment. The 
fundamental research question was: “How should audit firms design their 
organisational structure and human resource management to safeguard the quality of 
auditor’s professional judgment?” 

Three perspectives 

We approached the fundamental research question from three different 
perspectives. First, we investigated professional judgment. Then, we focused 
on the psychological contract as the bridge between individual auditor and the 
organisation. Finally, we evaluated the organization itself in terms of structure 
and HR practices. 

Professional judgment 

Chapter 2 dealt with professional judgment. We determined that professional 
judgment is a process with essentially four distinct phases: define the problem, 
develop alternatives, review the consequences of each alternative, and decide. 
Judgment by a professional transforms judgment into professional judgment. 
It is the professional judgment that is formed by applying the body of 
knowledge in a given subject. Our intent is just that: we focus on professions 
rather than occupations. Hence, our focus on professional judgment. 
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Professional judgment tends to be elusive, in part due to the fact that our 
body of knowledge has not yet fully matured. It is not a cookery book, that 
provides the complete and guaranteed recipe for an audit of financial 
statements, including a precise description on how to achieve a true and fair 
view. Auditors do have standards, but these are more like guidelines, 
principles and assumptions the designated auditor uses to the extent effective 
and efficient in a given engagement. The experience the auditor gains over 
time makes professional judgment valuable. A good auditor should have 
served “time in the trenches”, so as to not just understand, but appreciate the 
circumstances.  

The psychological contract 

Chapter 3 focused on the bridge between the professional and the 
organization, being the psychological contract. This research defines a 
psychological contract as: “the individual belief systems held by workers and employers 
regarding their mutual obligations” (Rousseau, 2005, p. 81).”. The pre-employment 
phase plays a pivotal part in the establishment of a psychological contract, as 
in this phase especially the potential employee develops implied obligations 
and expectations towards the organisation. Organisational culture, alternatives 
and (prior) experiences with the organisation further develop the 
psychological contract. Psychological contracts are therefore often viewed as 
processes, where ‘contracting parties’ inform one another, negotiate the terms 
and conditions, monitor mutual performance and renegotiate or terminate the 
relationship. A process orientated approach to psychological contracts also 
enables one to distinguish different types of contracts. Some are transactional, 
whereas others are relational, depending on short-term versus long-term 
focus and direct versus indirect results. The state of the psychological contract 
has both a positive as well as a negative influence on the performance of a 
professional. Positieve effects are, amongst others, perceived organizational 
support and organizational citizenship behavior. 

Organisational structure and HR practices 

Chapter 4 described the organisational taxonomy of audit firms and the way 
in which HR is structured. Multiple theories on organisational taxonomy were 
discussed to arrive at the bureaucracy theory as being most suited for audit 
firms. Three dimensions are distinguished in bureaucratic research: 
formalisation, centralisation and control of workflow (line control versus 
impersonal control). An audit firm can be viewed as a professional 
bureaucracy with high levels of formalization and centralization, in 
combination with line control of workflow.  

The remainder of chapter 4 discussed human resource management. There 
are two main approaches to HR: human Resource Management and Human 
Resource management, depending on whether an organization views its 
employees as capacity or capital. Based on these approaches the auditor as a 
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professional would benefit most from HRm, with its central themes of 
commitment and engagement. The Resource Based View of the Firm by 
Paauwe further details HRm. HRM is frequently structured towards either 
control or commitment. Recent theory adds productivity and collaboration as 
structural dimensions. 

Findings 

Finding 1: There is no consensus amongst financial auditors. 

We surveyed financial auditors on three instances of professional judgment: 
materiality assessment, material error assessment and type of auditor’s 
opinion. Our results show, that consensus is only clearly present when 
assessing materiality. These results hold across audit firms. Consensus 
increases when applying experience or heuristics, albeit not significantly. 

Finding 2: The psychological contract influences the level of consensus amongst auditors. 

The content of the psychological contract we found for auditors supports 
prior research in different occupations / professions (Ten Brink, 2005; 
Freese, 2007). The state of the psychological contract increases the level of 
consensus in a given judgment setting. This is especially the case in more 
complex settings, as in theses settings the auditor cannot fully rely on 
heuristics or experience. Although the state of the psychological contract can 
change as time passes, we found that the relationship between contract and 
consensus is stable across experienced and inexperienced auditors. 

Finding 3: Appreciation for compliance and job demands is essential to effectively manage 
the state of the psychological contract. 

The state of the psychological contract deteriorates when perceived 
compliance pressure and preceived job demands increase. As a consequence, 
consensus amongst financial auditors is influenced by compliance pressure 
and job demands. Affective professional commitment can moderate between 
compliance pressure / job demand and the state of the psychological 
contract. Job decision latitude has significant impact on the state of the 
psychological contract, but cannot exert moderating influence on compliance 
pressure and job demands. We note that auditors apparently see standards as 
distinct from professional performance of procedures, resulting in the 
perception that there is pressure to comply. 

Finding 4: An audit firm is at best a workflow bureaucracy, but more likely a full 
bureaucracy. 

Our results do not support the existence of a professional bureaucracy. Audit 
firms can be typified as workflow bureaucracy: audit firms are structured as 
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organisations with decentralised authority, in conjunction with high 
formalisation of the core process and a high level of impersonal control. What 
strikes one most is the presence of impersonal control, as this is contradictory 
to professionalisation theory. Our research further shows that taxonomy does 
not significantly influence the state of the psychological contract. Our results 
also do not provide conclusive evidence that taxonomy affects the affective 
organisational commitment of professionals. 

Finding 5: HRM does not affect the state of the psychological contract. 

We have not established a direct relationship between the state of the 
psychological contract and the architecture of human resource management. 
Apparently, respondents view human resource management as a given, not 
directly influencing how professionals assess their relationship with the audit 
firm. More can be expected from the relationship of the professional and his 
or her performance manager, as our results show significant correlations 
between the state of the psychological contract and the strength of the bond 
with the performance manager. 

Implications and recommendations 

Chapters 6 and 7 detail the results of our research. These results show, that 
audit firms should be aware of the potential influence the psychological 
contract has on the work performed by auditors. Especially in those 
circumstances, where professional judgment tends to be more complex, the 
state of the psychological contract is part of the equation. 

The main recommendation of this thesis is to pay more attention to the softer 
side of auditing: the person behind the auditor’s mask and the relationship of 
that person with the audit firm. HRM should be built into rather than built 
onto the core processes of the audit firms. One should bear in mind, that one 
HRM-size does not fit all. There are new ways of employment, to discover 
such as i-deals (Rousseau, 2005), in which employer and employee both seek a 
win-win-win situation (organisation, employee and co-workers). Affective 
organizational commitment and affective job commitment can prove to be 
useful concepts. Communication should appeal to the professional code of 
honour, as well the togetherness to serve clients and compliance with 
professional standards. Simultaneously, audit firms should refrain from 
extending its quality management system above and beyond legal and 
professional requirements. If it serves the image and stature of the firm, yes, 
but not if stems from being overly cautious. 

Ensuring the commitment of the professional is also the key to (re)gain and 
maintain public justified trust: being transparent on mutual expectations and 
obligations. The professional plays a pivotal role between organization and 
general public in meeting these expectations and obligations. 
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A Achtergrondinformatie bij hoofdstuk 1 

A.1 Centrale concepten 
Concepten zijn “tools to examine and understand organizational phenomena” 
(Lawrence en Lorsch, 1986, p. 5). De centrale concepten uit paragraaf 1.1 zijn 
onderstaand nader kort omschreven. 

A.1.1 Vakkundige oordeelsvorming 

Accountantscontrole 
Accountantscontrole is te definiëren als “a process of evaluating an assertion 
in terms of specified criteria and reporting the findings to interested parties” 
(Solomon & Trotman, 2003, p. 396). Accountancy is ontstaan nadat de 
industriële revolutie voor scheiding van leiding en kapitaal binnen 
ondernemingen had gezorgd. De kapitaalverschaffers hadden niet langer 
dagelijkse invloed op de organisatie en moesten de ondernemingsleiding 
vertrouwen in het behartigen van hun belangen (kapitaalinbreng). De leiding 
legde vervolgens verantwoording af over het gevoerde beleid. Dit bracht voor 
de vermogensverschaffers de vraag mee of de leiding wel getrouw 
verantwoording aflegde over het gevoerde beleid. De ondernemingsleiding 
heeft immers een informatievoorsprong op de kapitaalverstrekkers. 
Omgekeerd wilde de leiding op grond van haar verantwoording décharge 
verleend krijgen voor het gevoerde beleid. De behoefte ontstond aan een 
onpartijdig en vakkundig oordeel over deze verantwoording. Daarmee werd 
de functie van accountant geboren. De belangentegenstelling tussen leiding en 
kapitaal is bekend geworden als de agent-principaal theorie, die inmiddels 
geldt als één van de belangrijkste theorieën over het ontstaan van 
accountantscontrole (zie voor een totaaloverzicht: Hayes, et al., 1999). 

Met het begin van het nieuwe millennium staat de beroepsgroep van 
accountants veelvuldig in de maatschappelijke, journalistieke en politieke 
belangstelling. Waar de focus in eerste instantie nog lag op de rol van 
accountants in een bijna oneindige stroom van schandalen (waaronder Enron, 
Worldcom, Ahold, Parmalat, de Peper-affaire en de Bouwfraude), is nu de 
aandacht gericht op het nemen van correctieve maatregelen richting de 
beroepsgroep. Deze ommekeer is in 2002 in de Verenigde Staten van 
Amerika ingezet met het van kracht worden van de Sarbanes-Oxley Act, 
waarin naast (beurs)ondernemend Amerika ook de dienstverlening van 
accountants aan deze (beurs)ondernemingen aan banden wordt gelegd. In 
Nederland is de Autoriteit Financiële Markten ingesteld en sinds 1 oktober 
2006 de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) van kracht. Kernpunt van 
alle aandacht lijkt steeds discussie over het nut van accountantscontrole te 
zijn, waarbij nut, indien vertaald als toegevoegde waarde, uiteenvalt in de 
noodzaak van accountantscontrole en de kwaliteit van accountantscontrole. 
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Kwaliteit van accountantscontrole: de leer van het gewekte vertrouwen 
De kwaliteit van accountantscontrole is in Nederland gestalte gegeven door 
Limperg en zijn vertrouwensleer. Limperg stelde dat de accountant ten 
dienste staat van het maatschappelijk verkeer, dat hij als verstandige leken zag 
(Frielink & Van Kollenburg, 1999). De accountant geniet het vertrouwen van 
het maatschappelijk verkeer op basis van de deskundigheid om oordelen te 
geven over (financiële) verantwoordingen. Voor Limperg stond dit 
vertrouwen centraal bij de uitoefening van de accountantsfunctie: “wil de 
functie doel treffen dan mag in haar vervulling geen groter vertrouwen gesteld 
worden dan gerechtvaardigd wordt door de verrichte arbeid en de 
deskundigheid van de accountant, terwijl omgekeerd de functie vervuld moet 
worden op een wijze, die het in de vervulling gestelde vertrouwen 
rechtvaardigt” (in: Frielink, et al., 1999, p. 36). In de kwaliteit van de 
accountantscontrole ligt de essentie van de huidige maatschappelijke discussie 
over het vakgebied. De schandalen lijken mede het gevolg van falende 
accountantscontrole, of die indruk wordt in ieder geval in de media gewekt. 
Keuning & Eppink (2004) omschrijven kwaliteit van dienstverlening als “de 
mate waarin wordt voldaan aan de verwachting die de klant heeft ten aanzien 
van die dienstverlening” (p. 607). Zij onderscheiden hierbij vijf dimensies, 
waaronder tastbare zaken (zoals faciliteiten en personeel), betrouwbaarheid 
(accuraat uitvoeren van de beloofde dienst), responsiviteit (bereidwilligheid en 
reactiesnelheid om aan een verzoek tot dienstverlening te voldoen), 
zorgzaamheid (kennis van en vertrouwen in personeelsleden) en inleving in de 
klant. 

De kern van accountantscontrole: vakkundige oordeelsvorming 
De toekomstvisie voor het accountantsberoep is het afgelopen jaar 
onderwerp geweest van een essayreeks in het huisorgaan van het Koninklijk 
NIVRA: De Accountant. De auteurs van deze essays hebben hun visie 
geschetst over de keuzes die accountants (zullen) moeten maken om het 
vertrouwen van het maatschappelijk verkeer in de functie van de accountant 
te herstellen. Wat hierbij opvalt, is de technische aard van de essays, waarin. 
accountancy wordt belicht vanuit veranderingen die nodig zijn in de aanpak 
van de accountantscontrole, de scheiding van controle en advies en de 
noodzaak of behoefte aan standaarden en regels in plaats van zelfregulering, 
en dat terwijl de kwaliteit van de accountantscontrole in grote mate in de 
accountant zelf besloten zit: de oordeelsvorming. 

De primaire functie van een registeraccountant is het afgeven van een 
accountantsverklaring bij een verantwoording. Deze verantwoording is over 
het algemeen de jaarrekening. De accountant voegt met het oordeel waarde 
aan de verantwoording toe. Oordeelsvorming is volgens Johnson (in Van 
Dijk, 1986) het belangrijkste element van accountantscontrole en de primaire 
reden waarom men van accountants gebruik maakt (p. 13). Een eenduidige 
definitie van vakkundige oordeelsvorming ontbreekt in de literatuur (Van 
Dijk, 1986; Feenstra, 1990; Van Kuijck, 1999; Frijlink, 1997). Wel zijn 
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kenmerken te duiden die invulling lijken te geven aan het begrip vakkundige 
oordeelsvorming (Gibbins in: Drieënhuizen, et al., 1990). Zo zijn significante 
expertise en vaktechnische kennis een vereiste. Voorts betekent 
oordeelsvorming het kiezen uit alternatieven en het kunnen overzien van de 
gevolgen van de alternatieven. Ook hebben sociaal-psychologische factoren, 
zoals consequenties voor iemands carrière of reputatie, een stem in 
vakkundige oordeelsvorming. In navolging van Gibbins noemt Van Dijk 
(1986) het geheel van activiteiten omtrent oordeelsvorming een psychologisch 
proces. 

De accountant komt tot zijn oordeel voor zover zijn of haar deskundigheid en 
de uitgevoerde werkzaamheden een deugdelijke grondslag verschaffen voor 
het oordeel (Verordening Gedragscode, kortweg VGC). Bovendien geldt 
volgens de VGC, dat een accountantsoordeel mede tot stand komt op basis 
van deskundigheid en zorgvuldigheid, waarmee de beroepsgroep wenst aan te 
geven dat indien een accountant in zijn controle niet ter zake kundig is, geen 
oordeel afgegeven mag worden. Frielink et al. (1999) geven aan dat de 
oordeelsvorming “geschiedt door een proces van waarnemen en afwegen”. 
Op grond van de vakkennis en ervaring waarover de accountant beschikt, 
wordt het proces van oordeelsvorming ook wel vakkundige oordeelsvorming 
genoemd. 

Onderzoek naar vakkundige oordeelsvorming kent een aantal thema’s 
(Frijlink, 1997, p. 14): 

 Consensus; de mate van eensgezindheid onder accountants 

 Kennisstructuren; de manier waarop accountants kennis en ervaring 
ordenen en raadplegen 

 Cognitieve stijl; invloeden van persoonlijkheden, onderscheiden naar 
analytische en heuristische accountants 

 Beslissingsprocessen; ervaren accountants lijken een meer systematische 
beslissingsstrategie te hanteren 

 Persoonlijkheidsontwikkeling; onderkennen van ontwikkeling biedt 
mogelijkheden om de kwaliteit van beslissen te verbeteren. 

Oordeelsvorming is een uiting van uitgevoerde accountantswerkzaamheden. 
In hoofdstuk 2 zullen we behandelen, dat oordeelsvorming in belangrijke 
mate subjectief van aard is. Veel van de oordeelsvorming zit besloten in de 
persoon. Via een theoretische en praktische opleiding tot registeraccountant 
heeft de beroepsgroep bijgedragen aan het ‘vormen’ van de oordeelsvorming. 
De ‘body of knowledge’ speelt hierin een belangrijke rol. Oordeelsvorming is 
dus een prestatie van de accountant. Persoonlijke kleuring beïnvloedt in grote 
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mate de vakkundige oordeelsvorming van de accountant, zoals ook blijkt uit 
de omschrijving van Solomon & Trotman (2003), waarin oordeelsvorming 
omschreven is als “subjective assessments made as a prelude to action” 
(p. 396). Onderzoek heeft zich tot dus ver vooral gericht op de inhoudelijke 
kant van oordeelsvorming: consensus onder oordelaars, gegeven educatie en 
ervaring en het beheersen of beperken van fluctuaties in oordeelsvorming (zie 
onder meer: Libby & Tan, 1994; Van Kuijck, 1999; Bamber, et al., 1995). 

A.1.2 De brug tussen organisatie en individu: het psychologisch contract 
Lawrence en Lorsch (1986) onderkennen dat de manier waarop een 
organisatie gestructureerd is, van invloed is op de motivatie van het individu 
om werkzaamheden op een effectieve en efficiënte manier uit te voeren. De 
gedachte hierbij is hoe beter structuur en individu op elkaar aansluiten, hoe 
groter de voldoening. De arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer 
materialiseert zich in het formele arbeidscontract, dat een juridische en 
schriftelijke weerspiegeling van gemaakte afspraken is. De werknemer 
verplicht zich tot het verrichten van arbeid gedurende de contractperiode en 
tegen de condities die in het contract zijn verwoord. De werkgever verplicht 
zich de werknemer te vergoeden voor de geleverde prestaties, bijvoorbeeld 
door het uitbetalen van salaris of loon. Werknemer en werkgever geven 
voorts met het onderteken van het contract aan dat men het eens is over alle 
elementen van het contract en dat het voldoen aan de contactbepalingen 
juridische afdwingbaar is (Splinder, in: Van den Brande, 2002a). Omdat we 
niet in staat zijn in de toekomst te kijken, zijn arbeidsovereenkomsten per 
definitie onvolledig (Rousseau, 2005). Het is deze onvolledigheid, die ruimte 
biedt voor een psychologisch contract, in die zin dat er sprake kan zijn van “a 
pattern of expectations about what the organisation should offer […], and 
what it is obligated to provide […]” (Rousseau, in: Anderson & Schalk, 1998, 
p. 637). Herriot en Pemberton (1996) spreken van “an exchange relationship 
over and above that specified by the formal contract of employment” 
(p. 762). 

Een psychologisch contract is op te vatten als “the individual belief systems 
held by workers and employers regarding their mutual obligations” (Rousseau, 
2005, p. 81) en ontstaat door “a process of implicit role negotiation from 
which only unilateral understandings of the contract emerge” (Herriot en 
Pemberton, 1996, p. 762). Freese (2007) komt op basis van onder meer 
Rousseau tot een volgende aanwijzing: “de opvattingen van een werknemer 
over wederzijdse verwachtingen en verplichtingen in de context van zijn 
relatie met de organisatie, die deze relatie vormen en werknemersgedrag 
richting geven” (p. 24). De vorming van een psychologisch contract vindt in 
verschillende fasen plaats. In de eerste fase vindt afstemming plaats van “each 
party’s offers to match the other’s wants” (Herriot en Pemberton, p. 761). 
Wanneer overeenstemming is bereikt, vangt fase 2 aan waarin “promissory 
offers are made by each party and the bargain is struck” (p. 761). Binnen fase 
3 vindt bewaking van de overeenkomst plaats, hetgeen in geval van 
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geconstateerde of gepercipieerde afwijkingen tot fase 4 van 
heronderhandeling leidt. In bepaalde gevallen kan deze heronderhandeling 
“afscheid van elkaar nemen” tot gevolg hebben. Na fase 4 herhaalt het proces 
zich. 

De waarde van het concept “psychologisch contract” is gelegen in het feit dat 
het enkelvoudige begrippen als motivatie, voldoening en betrokkenheid onder 
één noemer samenbrengt in de context van interacties binnen organisaties 
(Guest, 1998a, p. 660). Bovendien biedt het concept de mogelijkheid om ook 
aandacht te besteden aan de relaties tussen de genoemde enkelvoudige 
begrippen. Rousseau (1998) beschrijft dat psychologisch contract theorie twee 
niet eerder geadresseerde onderwerpen aansnijdt, namelijk 1) de rol van 
wederzijdse verplichtingen, het proces daaromtrent en de consequenties van 
wederzijdse verplichtingen op de individuele reacties en 2) het vernieuwd 
inzicht in de status van de agent principaal theorie. Wij stellen in hoofdstuk 4, 
dat organisaties via human resource management het ontstaan en de ontwikkeling 
van psychologische contracten kunnen begeleiden en beheersen (zie ook 
Wilhelm, 1994). 

A.1.3 Organisatiestructuur en human resource management 
De organisatiestructuur komt in essentie vooral neer op “een (veelal 
ingewikkeld) afsprakenstelsel dat tot stand moet worden gebracht” (Keuning 
en Wolters, 2007, p. 11). Een organisatiestructuur is dan ook iets anders dan 
een organisatieschema (p. 11). Indien we organisaties definiëren als 
samenwerkingsverbanden waarin mensen gemeenschappelijke doelen 
nastreven (Keuning en Eppink, 2004), dan is voor de realisatie van deze 
doelen belangrijk, dat de mensen in het samenwerkingsverband weten welke 
spelregels het samenwerkingsverband als geheel nastreeft. De spelregels geven 
als het ware richting aan het (gewenste) gedrag van de samenwerkende 
mensen. Organisatiestructuur is op veel verschillende manieren te bestuderen. 
We zullen hier in hoofdstuk 4 nog uitgebreid bij stilstaan. We zullen dan ook 
zien, dat empirisch onderzoek naar organisatiestructuren relatief beperkt is 
gedaan en dat er op het gebied van organisatiestructuur vooral sprake is van 
‘Sunday science’ (Keuning en Wolters, p. 45) met misschien intuïtief 
aansprekende modellen, maar voor empirisch gebruik niet geschikt. 

Vanuit onze probleemstelling zijn wij vooral geïnteresseerd in wat de 
(formele) spelregels van een accountantsorganisatie doen met de staat van het 
psychologisch contract van de professional. Deze is namelijk volgens de 
theorie van professionaliseren (zie hoofdstuk 2) gehecht aan vrijheid in de 
uitvoering van het werk. We hebben daarom aansluiting gezocht bij eerder 
empirisch onderzoek naar de afsprakenstelsels binnen organisaties om zo 1) te 
onderzoeken of er een ideaalstructuur voor accountantsorganisaties bestaat en 
2) of gevonden afsrpakenstelsels invloed hebben op de staat van het 
psychologisch contract. Dit heeft ertoe geleid, dat wij organisatiestructuur 
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hebben opgesplitst in centralisatie van besluitvorming, formalisering van 
processen en de mate van persoonlijk toezicht op professionals. 
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B Achtergrondinformatie bij hoofdstuk 2 

B.1 Ontstaan van het accountantsberoep 
De eerste vastleggingen van de rekening of primitieve boekhoudingen 
stammen reeds uit de Egyptische en Mesopotamische tijden. Ook zijn er 
optekeningen uit het oude Griekenland en Rome te vinden (De Vries, 1985). 
De vastleggingen zijn primitief van aard, zoals ook De Vries (1985) aangeeft: 
“Tot de elfde eeuw worden financiële gegevens bijna steeds mondeling 
verstrekt en dienen geschreven documenten tot niet meer dan aanvulling” 
(p. 6). De mondialisering die vervolgens op gang komt door de 
ontdekkingsreizen, de kolonisaties en de kruistochten zorgen voor een 
toename van het aantal handelaren dat ook internationaal zaken doet en 
kooplieden vestigen zich in een bepaalde nederzetting. De Vries (1985) heeft 
het in dit verband over de structuurwijziging van “reizend naar gevestigd” 
(p. 6). In deze opmars nemen de Italiaanse steden, met name Venetië, het 
voortouw. In Italië publiceert Luca Pacioli in 1494 vervolgens de beginselen 
van het dubbele boekhouden (Hayes et al, 1999). De vastleggingen of 
compatibiliteit zijn nog verre van volmaakt, maar opmars is dusdanig dat een 
nieuwe beroepsgroep ontstaat: de boekhouders (De Vries, 1985). 

De wens om een onafhankelijk en onpartijdig oordeel voert al terug op het 
oude Griekenland waar in Athene reeds sprake was van een drievoudige 
controle op de overheidsfinanciën (Frielink en De Heer, 1997, p. 1252). In de 
eerste plaats voerden aangewezen magistraten uit de Volksraad met hulp van 
controleassistenten een controle uit. Vervolgens vond controle plaats door 
logisten28. Tenslotte vond openbare controle plaats, waarbij iedere burger 
gefundeerd bewaren kon laten aantekenen. In Europa is de industriële 
revolutie als voornaamste aanstichter van accountantscontrole bestempeld 
(Frielink en De Heer, 1997; Hayes et al, 1999). Aan de hand van de eerder 
beschreven processtappen voor het vrije beroep zullen we nu een indruk 
geven van het ontstaan van het vakgebied van de accountancy. 

B.1.1 Start doing full time the thing that needs doing 
De bakermat van de accountancy ligt in Groot-Brittannië, tevens ook het land 
van oorsprong voor de industriële revolutie. Deze revolutie heeft in grote 
mate bijgedragen in het ontstaan van grotere ondernemingen. De omvang van 
de ondernemingen bracht vraagstukken van ondernemingsbestuur naar voren 
en tevens “the need to look for external funds in order to finance further 
progression: the separation between capital provision and management” 
(Hayes et al., 1999, p. 35). Van een jaarrekening en verantwoording afleggen, 
en daarmee onafhankelijke toetsing van de financiën is dan nog geen sprake.  

 

                                                 
28 Afgeleid van het Griekse woord logiston: revisor van de rekening. 
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De Vries (1985) schetst de volgende contouren (p. 18-19): 

 Hoewel ondernemingen in omvang toenemen, blijft de particuliere 
onderneming overwegen. De opkomst van de naamloze vennootschap 
geschiedt pas in de twintigste eeuw; 

 De scheiding tussen eigendom en leiding is tegen het einde van de 
negentiende eeuw nog niet van betekenis. De schaalvergroting leidt wel 
tot het ontstaan van complexere structuren; 

 De voorsprong van Groot-Brittannië als gevolg van de industriële 
revolutie maakt dat men een geslaagde ondernemer kan zijn zonder 
uitgebreid management of verantwoording. De opkomende concurrentie 
vanuit andere landen zorgt wel voor steeds meer aandacht voor 
management en verantwoording. 

De voorschrijdende scheiding van eigendom van en leiding over de 
onderneming bracht het punt van de verantwoording naar voren. Men kreeg 
behoefte aan een adequate registratie die tot een verantwoording kon leiden. 
Bindenga (1973) noemt in dit verband de evolutie van boekhouden naar 
verslaggeving (accounting). Boekhouden definieert hij daarbij als “de methode 
om systematisch financiële feiten te rubriceren, waarbij de feiten op de 
gemeenschappelijke rekeneenheid geld worden gebracht en waarbij de feiten 
op een dergelijke wijze worden geclassificeerd dat zij direct toegankelijk zijn” 
(p. 115). Verslaggeving is dan vervolgens “het proces van registreren, 
rangschikken, analyseren, presenteren, interpreteren en evalueren van 
financiële informatie” (p. 115). De accountant (volgens Bindenga degene die 
accounting bedrijft) stelt aan de hand van de boekhouding de verantwoording 
van de rekening op. De zelfstandige functie van accountant volgt volgens 
Bindenga uit het feit dat de eerste omvangrijke ondernemingen zich nog geen 
eigen boekhouder konden permitteren. Zo ontstond het beroep van 
zelfstandig boekhouder. Doordat deze boekhouders bij verschillende 
ondernemingen boekhielden, kregen zij spoedig een zeer uitgebreide kennis 
over manieren van registreren en opstellen. Deze kennis is vervolgens 
aangewend om de ondernemers van advies te voorzien in het oplossen van 
problemen die in de verantwoording ontstonden. De voortschrijdende 
ontwikkeling zorgde ervoor dat ondernemingen boekhouders in vaste dienst 
konden nemen. 

Vanuit diverse theoretische achtergronden zijn bijdragen geleverd voor het 
ontstaan van het accountantsberoep (zie Hayes et al., 1999, voor een 
overzicht). Vooral de agent-principaal-theorie biedt toegevoegde waarde 
binnen de context van de accountantscontrole. In essentie is de behoefte aan 
accountantscontrole te herleiden tot die gevallen “waarin een 
verantwoordingsplichtige zich tegenover derden verantwoordt met behulp 
van gegevensopstellingen, die door hemzelf zijn vervaardigd of onder zijn 
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directe verantwoordelijkheid tot stand zijn gekomen” (Frielink en Van 
Kollenburg, 1996, p. 6). Een derde zal de gegevensopstelling namelijk niet 
zonder aanstoot accepteren en verlangt een onpartijdig en deskundig oordeel 
van een onafhankelijke toetser. Andere invalshoeken (Frielink et al., 1998) 
voor de wens om onafhankelijke controle zijn de omvangvergroting van 
ondernemingen in de twintigste eeuw en de vermaatschappelijking van de 
ondernemingen (p. 1255). De omvangvergroting van ondernemingen zorgt 
voor een verdere delegatie van bevoegdheden binnen de onderneming, 
waardoor de behoefte aan controle eveneens toenam. De 
vermaatschappelijking van de ondernemingen verloopt volgens Traas (in: 
Frielink et al., 1998) in drie fasen. In de eerste fase is de onderneming één met 
de eigenaar. Vervolgens ontstaat in de tweede fase een scheiding van kapitaal 
en leiding van de onderneming. Niet alleen winstmaximalisatie is een 
voorwaarde voor de kapitaalverstrekkers, maar ook de continuïteit van de 
onderneming wordt belangrijk. De derde en laatste fase is het coalitiemodel, 
waarbij de onderneming wordt gezien als “een subsysteem van het 
maatschappelijke voortbrengingsproces” (p. 1256), waarmee de continuïteit 
van de onderneming als voornaamste voorwaarde gelding doet. 

De comptabele geschiedenis van Nederland wijkt niet substantieel af van de 
internationale gebeurtenissen. Het schrijven van Pacioli wordt in Nederland 
verder verbreid door Simon Stevin (Frielink et al., 1998). De opkomende 
internationale handel gaat ook Nederland niet voorbij en leidt onder meer tot 
oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602), één van de 
eerste ‘multinationals’ met aandelen in de wereld. De VOC betekende een 
meer continue vorm van handelen in tegenstelling tot een enkele zeereis, met 
als gevolg dat er meer behoefte ontstond om “boek te houden van duurzame 
investeringen en periodiek de uitkomsten samen te vatten” (p. 1253). Na de 
Hollandse dominantie in de Gouden Eeuw, neemt Groot-Brittannië deze 
positie over in de achttiende en negentiende eeuw. De industriële revolutie 
komt in Nederland betrekkelijk laat op gang (De Vries, 1985). Eerste tekenen 
van verbetering doen zich in de tweede helft van de negentiende eeuw voor 
dankzij inspanningen in de politiek (Thorbecke), het bankwezen (Mees), 
handel (Muller) en andere sectoren, zoals de nijverheid (p. 26). Deze 
inspanningen leiden ook in Nederland tot grotere omvang van 
ondernemingen en een toename van het aantal naamloze vennootschappen. 
Evenals elders name de behoefte aan boekhouders ook in ons land toe. In 
1864 ontstaat in een streven naar vakbekwaamheid het examen boekhouden, 
de zogenaamde K XII akte, dat evolueerde in praktijkexamens en het 
staatspraktijkdiploma boekhouden, SPD (De Vries, 1985, p. 31). 

De ontstaansgrond van de accountancy in Nederland kent echter een 
specifieke aanleiding: de Pincoffs-affaire (De Vries, 1985). Nederland kende 
van oorsprong een beperkte traditie op het gebied van externe controle. In 
1720 kende de Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der 
stad Rotterdam weliswaar een instituut van visitatoren, dat bestemd was “om 
de generale rekening te controleren” (p. 23), maar dit instituut is in 1753 een 
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zachte dood gestorven (p. 34). De visitatoren werden door de aandeelhouders 
benoemd. Verdere ‘externe’ controle bleef beperkt tot de eerder aangehaalde 
controles door direct belanghebbenden. In de Pincoffs-affaire vindt de 
Nederlandse aandeelhouder het bewijs dat extern toezicht noodzakelijk is 
geworden in de steeds meer internationaal wordende wereld. De heer 
Pincoffs was een zeer gerespecteerde Rotterdamse reder. In een van de 
werkmaatschappijen van deze heer, de Afrikaanse Handelsvereeniging, 
vonden malversaties plaats, “zoals het flatteren van balansen en vervalsen der 
boeken” (De Vries, 1985, p. 35). Deze malversaties dienen ter verhulling van 
verliesgevende zaken in West-Afrika. De boekhouders van de 
werkmaatschappij waren onder druk van Pincoffs gedwongen geweest de 
frauduleuze boekingen te maken (p. 35). Ook bleek het toezicht van de 
commissarissen ontreikend geweest en beperkt tot mondelinge afstemming 
met de heer Pincoffs, in “een sfeer van waardigheid, fatsoen en vriendschap” 
(p. 35). De omvang van de fraude bleek in de miljoenen guldens te lopen 
(NLG 2 miljoen gerapporteerd versus NLG 8 miljoen daadwerkelijk verlies). 

De fraudezaak Pincoffs bracht een schokgolf te weeg in ondernemend 
Nederland. De behoefte en wens tot externe toetsing nam sterk toe, wat in 
1883 leidde tot de oprichting van Confidentia, in zekere zin het eerste 
accountantskantoor van Nederland. Een van de oprichters van Confidentia 
was B. Moret. De werkzaamheden van Confidentia bleken volgens het 
prospectus onder meer (De Vries, 1985, p. 38): 

 Bijhouden van koopmansboeken; 

 Becijferen van rendementen; 

 Controleren van filialen in andere plaatsen; 

 Beheer van administraties bij boedelscheiding; 

 Bijhouden van particuliere administraties; 

 Uitoefenen van controle op administraties, waarbij lastgevers 
geïnteresseerd waren. 

Tot Confidentia waren de externe toetsers over het algemeen slechts in 
deeltijd ‘accountant’, naast een baan als boekhouder. Uit de bewaard gebleven 
historie blijken de grondleggers van het vakgebied in Nederland nagenoeg 
allen in het bezit te zijn van de K XII akte (p. 33), waaronder enkele ‘grote’ 
namen als Dijker, Van Dien, Frese, Hogeweg, Klijnveld, Volmer en niet in de 
laatste plaats Limperg. 
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B.1.2 Establishment of a training school 
Conform de theorie van Wilensky deed zich al spoedig het probleem van 
educatie voor onder de eerste accountants. De Vries (1985) citeert uit deze 
tijd: “Jongelieden, kersversch van het examen voor boekhouden, lieden 
zonder ervaring, zonder practijk, zelfs antecendenten (…) zulke personen 
begonnen zich boudweg in de couranten voor accountant uit te geven” 
(p. 39). De leiders van de grote (!) boekhoudkantoren komen op initiatief van 
Confidentia samen om te discussiëren over het nut en de noodzaak van een 
platform. Dit platform ziet in 1895 het licht onder de naam Nederlandsch 
Instituut van Accountants, NIVA. Enkele van de doelstellingen van het 
instituut zijn 1) het op Engels peil brengen van de bedrijfsuitoefening, 2) 
vereniging van bonafide accountants en 3) instelling van een eigen examen. 
Het NIVA koos voor toelatingseisen, behoudens voor de eerste oprichters. 

Een systematische ordening van wat accountantscontrole nu precies inhield 
was nog niet voorhanden, zodat de opleiding tot accountant in eerste instantie 
vooral een praktijkopleiding lijkt. De verschillende beroepsorganisaties 
hadden ieder een eigen toelatingsexamen. Een eerste basis vormde wellicht de 
K XII akte voor boekhouden. De eerste opleidingen worden verzorgd door 
de Nederlandsche Handels-Hogeschool (latere Erasmus Universiteit) en de 
Universiteit van Amsterdam (Bindenga, 1973). De invloed van deze 
opleidingen op het systeem van accountantscontrole was dusdanig dat men 
ook wel sprak van de Rotterdamse School versus de Amsterdamse School. 
De Rotterdamse School was van mening dat de accountant gebruik kon 
maken van de administratieve organisatie van de onderneming, terwijl de 
Amsterdamse School van mening was dat de accountant alleen via 
zelfstandige arbeid tot een uitspraak diende te komen (Bindenga, 1973, p. 122, 
p. 127). De interne controle, zo meende men, mocht alleen benut worden 
voor niet-kritische onderdelen van de jaarrekening. De gemoederen over één 
en ander liepen hoog op, getuige onder meer de discussies van Belle en Reder 
naar aanleiding van Belle’s proefschrift over de grondslagen van de 
accountancy (Belle, 1932; Reder, 1932). 

De intrede van de bedrijfseconomie betekent de definitieve basis voor de 
accountantsopleiding. Een accountant “kan verantwoordingen niet 
controleren zonder een grondige kennis van de bedrijfseconomie” (Bindenga, 
1973, p. 125), zoals kennis van kostencalculatie voor de waardering van 
voorraden en kennis van stelsels van winstbepaling voor de controle van de 
resultatenrekening (p. 125). Momenteel leiden twee vormen van opleiding tot 
het worden van accountant. Via de universitaire opleiding en het slotexamen 
wordt men registeraccountant. Via de HBO opleiding en slotexamen wordt 
men accountant-administratieconsulent. Inmiddels is de beroepsgroep qua 
methodologie en algemeen kennisniveau tot een uniforme opleiding 
gekomen. 

Ballas (1998) werpt de vraag op of er sprake is van een unieke ‘body of 
knowledge’ voor registeraccountants met zijn stelling dat “accountants, like 
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lawyers, do not deal with immutable facts of nature but rather with social 
constructs (financial statements, GAAP29 and their application, etc.). In most 
of these constructs, clients are normally as capable as their auditors.” (p. 717). 
De toegevoegde waarde van de registeraccountant is echter gelegen in het 
onafhankelijke oordeel. Deze vaststelling vindt navolging in Wilensky (1964) 
die aangeeft dat niet zozeer de technische kennis van doorslaggevende 
betekenis is, maar eerder de mate waarin de beroepsbeoefenaren in staat zijn 
zich in de uitvoering van de werkzaamheden aan een samenstel van 
professionele normen en waarden te houden. Wilensky heeft het (in navolging 
van Parsons) in dit geval over de normen “impersonal and objective (limit the 
relationship to the technical task at hand, avoid emotional involvement) and 
impartial (not discriminate, give equal service regardless of personal 
sentiment)” (p. 140). Hoewel Wilensky in zijn artikel registeraccountants niet 
specifiek behandelt, zijn de normen waarover Wilensky schrijft wel de 
voornaamste bestaansgrond van de accountantsprofessie. Wat Ballas echter niet 
betrekt in zijn stelling is de aard van de werkzaamheden die accountancy 
maakt tot wat het is. De ‘body of knowledge’ van accountants bestaat niet louter 
uit de door hem genoemde sociale constructen. Accountants hebben een 
specifieke rol op zich genomen om een oordeel te geven bij Ballas’ sociale 
constructen. Het monopolie op deze specifieke rol, in combinatie met de 
onafhankelijkheid waar Wilensky aan refereert, geeft de accountancy haar 
status als vrij beroep, aangezien de oordeelsvorming van een 
registeraccountant het vertrouwen heeft van het maatschappelijk verkeer. 

B.1.3 Combine to form a professional association 
De eerste aanzet tot een belangenorganisatie was, zoals zojuist gememoreerd, 
de oprichting van het NIVA. De toelatingseisen en het gewenste niveau van 
opleiding deed echter vermoeden dat het NIVA wellicht eerder een gesloten 
sociëteit dan een belangenorganisatie was. Dit vermoeden heeft in 1899 geleid 
tot de oprichting van de Nederlandsche Bond van Accountants. De Bond 
heeft lang over de oprichting gedaan wegens interne verdeeldheid over de 
toelatingseisen (De Vries, 1985). Een derde, meer belangrijke organisatie 
ontstaat in 1907 als een aantal jongere gediplomeerde leden van het NIVA de 
oudere, ongediplomeerde, leden over de richting van het vakgebied in onmin 
raken. De oprichting van de Nederlandsche Accountants-Vereeniging (NAV) 
was daarmee een feit. De voornaamste spreekbuis van deze vereniging van 
Limperg (De Vries, 1985). 

In de jaren daarop volgend ontstonden meer belangenorganisaties. Wij 
verwijzen naar De Vries (1985) voor een overzicht. Noemenswaardig in dit 
verband is nog wel de Vereniging van Academisch Gevormde Accountants 
(VAGA), als belangenorganisatie voor de universitair geschoolde accountants. 
Andere belangenorganisaties hadden een eigen examencurriculum 
samengesteld. De wens en noodzaak tot kwalitatieve uniformering was bij alle 
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belangenorganisaties aanwezig. Gesprekken voor gecombineerde inspanning 
voor de beroepsgroep hebben in 1919 tot een fusie van het NIVA en de 
NAV en in 1934 tussen het NIVA en de Bond. Deze fusies hebben een 
belangrijke rol gespeeld in het uniformeren van de beroepsgroep. Het duurt 
uiteindelijk tot 1962 om tot één belangenorganisatie te komen, het 
Nederlands Instituut voor Registeraccountants (NIVRA), als fusie van het 
NIVA en de VAGA. Deze fusie geschiedt bij wet, namelijk de Wet op de 
Registeraccountants (WRA). Deze wet is, behoudens enkele aanpassingen nog 
altijd van kracht. De oprichting van het NIVRA is vanaf 6 maart 1967 een 
feit. 

B.1.4 Persistent political agitation in order to win the support of law for 
the protection of the job 
Binnen de ontwikkeling van het accountantsberoep speelt de Staat een 
voorname rol (De Beelde, 2002). Interventie van de Staat in een vrij beroep 
kan variëren afhankelijk van de organisatiegraad van de beroepsgroep in een 
land en de maatschappelijke relevantie van de functie die de beroepsgroep 
uitoefent. De maatschappelijke status van het accountantsberoep als vrij 
beroep volgt in Nederland in belangrijke mate vanuit de Staat30. Dit verschilt 
overigens niet van andere landen zoals Griekenland (Ballas, 1998), Engeland 
(Edwards, 2001) of België (De Beelde, 2002). De vermaatschappelijking van 
ondernemingen heeft ertoe bijgedragen dat de Staat wetgeving heeft 
ontworpen om het publiek te beschermen tegen onoorbare praktijken. Deze 
bescherming heeft enerzijds bestaan uit het opnemen van voorschriften in de 
wet waaraan jaarrekeningen dienen te voldoen en anderzijds door het 
onafhankelijke toezicht op de financiële verantwoording van ondernemingen 
middels registeraccountants voor te schrijven voor bepaalde soorten 
ondernemingen. De registeraccountants wisten zich daarmee verzekerd van 
maatschappelijke acceptatie van hun functie. 

Met de inwerkingtreding van de WRA is tevens de voornaamste basis gelegd 
voor het accountancyberoep in Nederland. Alleen personen die voldoen aan 
de vereisten van de WRA en ingeschreven staan in het register van het 
NIVRA mogen zich registeraccountant noemen. Voor niet-bevoegde 
personen is het gebruik van de titel strafbaar. In Nederland ontstaat echter bij 
de overige, nog bestaande, verenigingen onvrede, aangezien niet iedere op dat 
moment werkzame accountant voldoet aan de vereisten van de WRA. Zij 
dreigden derhalve aanspraak op de titel accountant te verliezen. De motie 
Reehorst (bron: NOVAA, 2006) vraagt om een regeling voor niet-
registeraccountants. Vanaf 1969 vinden verkenningen en onderhandelingen 
plaats over functieomschrijving, inhoud en titel voor niet-registeraccountants. 
Het duurt tot 1974 aleer deze verkenningen tot de Wet op de Accountant-
Administratieconsulenten (WAA). Met deze wet is de oprichting van de 
Nederlandse Orde van Accountant-Administratieconsulenten (NOVAA) een 

                                                 
30 Althans sinds de inwerkingtreding van de WRA. Daarvoor was er geen wettelijke regeling. 
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feit. In de jaren negentig (1998) strandt een voorstel om het NIVRA en de 
NOVAA te fuseren in de ledenvergadering van het NIVRA. Wel is in 2002 
een convenant gesloten tussen de verenigingen om eenduidig samen te 
werken aan de belangenbehartiging van de accountant. Eerder was in 1992-
1993 wettelijk vastgelegd dat AA’s bevoegdheid krijgen tot certificeren, 
waarmee wettelijk gezien de bevoegdheden van AA’s in beginsel gelijk werden 
aan RA’s. 

De regering heeft echter ingegrepen in het toezicht op de werkzaamheden 
van accountants met de inwerkingtreding van de Wet toezicht 
accountantsorganisaties per 1 oktober 2006, waarin de regering het toezicht 
op de accountants onder de Autoriteit Financiële Markten geplaatst heeft. 
Daarmee verliest de beroepsgroep haar zelftoezicht en potentieel ook 
zelfregulering. Ook het tuchtrecht zal voortaan meer extern geregeld gaan 
worden. De functie van het NIVRA als belangbehartiger blijft onder de 
nieuwe wet gehandhaafd. Ook heeft de Staat aansluiting gehouden bij de 
huidige WRA door aan te geven dat het NIVRA de beroepsvoorschriften 
blijft bepalen. De Sonnaville (2005) wekt in zijn illustratie van de accountancy 
de indruk dat door het overheidsingrijpen wellicht geen sprake meer zou zijn 
van een accountantsprofessie. Wij bestrijden dit. Deze opvatting gaat voorbij 
aan het feit dat de accountants nog altijd zelfstandig de ‘body of knowledge’ 
samenstellen en autonoom de aard en omvang van de werkzaamheden 
kunnen bepalen. Wel is de ‘body of knowledge’ inmiddels gecodificeerd door de 
omvorming van richtlijnen tot nadere voorschriften. Daarnaast is de 
vakkundige oordeelsvorming – de toepassing van de ‘body of knowledge’ – de 
doorslaggevende factor voor de erkenning van de accountant als vrij beroep. 
Het maatschappelijk verkeer stelt vertrouwen in de conclusies die de 
accountant op basis van een deugdelijke toepassing van de ‘body of knowledge’ 
trekt. Het instellen van een externe toezichthouder doet daar niets aan af. 
Bamber et al. (1995) citeren in dit kader Windal en Corley: “The 
characteristics of auditing (…) are the possession of a body of knowledge and 
a sense of responsibility to society with regard to the use of this knowledge” 
(p. 55). Ook Libby en Lewis (1982) stellen dat “decision making is the focal 
point of the current practice of accounting” (p. 231). 

B.1.5 The service ideal will be embodied in a formal code of ethics 
De eerste ethische code is al bij de oprichting van het NIVA een feit. De 
leden zijn van mening dat de opdrachtgevers inzicht moeten hebben in hoe 
de accountant zijn werkzaamheden verricht en bovendien moet het NIVA 
leden kunnen aanspreken op hun falende optreden. Opmerkelijk is het dat het 
NIVA de onafhankelijkheid van de accountant niet in haar statuten heeft 
geregeld (De Vries, 1985, p. 63). Men achtte dit kennelijk zo voor de hand 
liggend, dat nadere voorschriften niet nodig werden geacht. Hoe anders is dit 
vandaag de dag. De accountant is gebonden aan de Verordening Gedragcode 
(kortweg VGC) en de Nadere Voorschriften voor Onafhankelijkheid. De 
huidige VGC zijn in belangrijke mate afgeleid van de Code of Ethics van het 
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IFAC, de internationale belangenorganisatie voor accountants. De 
fundamentele beginselen van de VGC zijn integriteit, objectiviteit, 
deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding, en professioneel gedrag. 

Onder de noemer van deze paragraaf kunnen we niet om Limperg heen. 
Limperg is van doorslaggevende betekenis geweest voor de ontwikkeling van 
het Nederlandse accountantsberoep. In de eerste plaats vanwege zijn visie op 
accountantscontrole (de eerder aangehaalde Amsterdamse School) en in de 
tweede plaats vanwege zijn vertrouwensleer. Volgens Limperg (1932a) is de 
accountantsfunctie voortgekomen uit een economisch vraagstuk, te weten de 
“doelmatigheid van het beroep en van den arbeid van den accountants als 
middelen ten dienste van de behoeftenbevrediging” (p. 19). De oorsprong van 
het economische vraagstuk is volgens Limperg te herleiden tot de 
schaalvergroting van organisaties. Deze leidde ertoe dat de leiding van de 
organisatie niet langer zelfstandig toezicht op de onderdelen van de 
organisatie kon houden. Daarmee is een behoefte ontstaan aan 
controlefuncties. Afhankelijk van de omvang van de organisatie was deze 
controlefunctie intern dan wel extern belegd. In beide gevallen was de 
accountant, door Limperg (1932a) gedefinieerd als “deskundige op het gebied 
van administratieve controle en geschoold bedrijfseconoom” (p. 20), daartoe 
de aangewezen persoon. Limperg’s leer, de leer van het gewekte vertrouwen, 
heeft vooral betrekking op de externe controleur, die ook onderwerp van 
deze dissertatie is. Limperg (1932a) legt tevens het verband met de agent-
principaal theorie via de stelling dat de maatschappelijke functie van de 
accountant de grootste betekenis toevoegt aan de accountant. Limperg heeft 
het in dit verband over “de vertrouwensman van de onpersoonlijke 
maatschappij” (p. 20). Dit komt overeen met het eerder gestelde 
professionaliseringsproces, waarin sprake dient te zijn van het vervullen van 
een maatschappelijk nut. Volgens Limperg is het ontstaan van de openbare 
accountantsfunctie een gevolg van een economische behoefte in het 
maatschappelijk verkeer waarbij de activiteiten van een accountant 
“doelmatiger [kunnen; GK] geschieden in een zelfstandigen bedrijfstak dan 
samengevoegd (…) met andere bewerkingen” (p. 152). De zelfstandigheid 
van de functie is tevens een noodzakelijke voorwaarde om tot een 
onafhankelijk en onpartijdig oordeel te kunnen komen, of – zoals Limperg dit 
verwoord heeft – “het maatschappelijk verkeer heeft behoefte aan het 
certificaat van de openbare accountant en onder den drang dier behoefte 
moest dus ook het vrije beroep (…) ontstaan” (p. 152). 

Limperg’s leer is overigens niet zonder slag of stoot aangenomen. Zo bestrijdt 
onder meer Van Kampen (in: Bindenga, 1973) de gedachte dat de accountant 
optreedt als vertrouwenpersoon van het maatschappelijk verkeer als gevolg 
van het feit dat “dit maatschappelijk verkeer het vertrouwen dat het zou 
moeten hebben in de accountant in elk geval niet zelf heeft gekwalificeerd en 
gekwantificeerd” (p. 174). Het vertrouwen van het maatschappelijk verkeer is 
in die zin niet alleen voorbehouden aan de accountant. Ook andere beroepen 
genieten het vertrouwen van het maatschappelijk verkeer, zo meent Van 
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Kampen. Ook Bindenga (1973) zelf getuigt enige scepsis ten opzichte van 
Limperg. Hij stelt dat de functieconceptie van Limperg (vertrouwenspersoon; 
GK) historisch niet geheel verklaarbaar is, aangezien “het oordeel van de 
accountant werd gevraagd door concrete opdrachtgevers, het waren de 
opdrachtgevers, die de verklaring in het maatschappelijk verkeer brachten” 
(p. 124). Het concept vertrouwen is in het huidige tijdgewricht een 
sleutelbegrip voor de generatie accountants van nu. Nieuwe wetgeving is op 
komst om het vertrouwen in de accountancy na de financiële schandalen te 
herstellen. De toegenomen kritische houding van het maatschappelijk verkeer 
zorgt er tevens voor dat accountants zich meer dan voorheen dienen te 
verantwoorden voor hun werkzaamheden. Ook is zichtbaar dat de 
‘claimcultuur’ uit de Verenigde Staten van Amerika zich in Nederland begint 
te ontwikkelen. 

B.2 Accountantscontrole 

B.2.1 Verschijningsvarianten 
Een accountantscontrole bestaat in verschillende varianten. Men onderscheidt 
wel de beperkte controle, de fragmentarische controle, de volledige controle 
en de volkomen controle (Frielink et al., 1999; Limperg, 1933b). Deze 
vormen van controleren dienen te worden bezien tegen de algemene 
achtergrond dat accountantscontrole een rationeel doel dient te hebben 
(p. 290). De vraag of de controle rationeel is, hangt af van het doel dat de 
leiding met de verantwoording voor ogen heeft. Het is derhalve afhankelijk 
van de desbetreffende situatie. Waar het doel zeer duidelijk is, kan de 
accountant wellicht volstaan met een beperkte controle (p. 290). Voorbeelden 
van dergelijke controles zijn controles van belastingaangiften en declaraties 
voor subsidieregelingen (p. 290). Fragmentarische controles zijn 
“onderzoeken naar een beperkt aantal van de elementen van een 
verantwoording of andere gegevensopstelling” (p. 291). Over het algemeen 
zullen fragmentarische controles geen rationeel doel dienen. Limperg (1933b) 
veroordeelt deze fragmentarische controles (in zijn woorden: onvolkomen 
onderzoekingen) omdat zij “steeds grooter vertrouwen opwekken dan door 
den verrichten arbeid wordt gerechtvaardigd” (p. 195). Volledige controle is 
één van de eerste vormen van accountantscontrole en poogt precies datgene 
wat het begrip zegt: “alles wat in de administratie werd vastgelegd en 
verwerkt, [diende men; GK] aan controle te onderwerpen” (Frielink et al., 
1999, p. 291). Limperg (1933b) onderscheidde van de volledige controle de 
volkomen controle. Hij stelde dat “elke contrôle moet ‘volkomen’ zijn: d.w.z. 
ze moet een sluitend geheel vormen, doeltreffend voor de vervulling der 
functie en dus voor het gestelde doel; doch ze behoeft daarom nog geenszins 
alle gebeurtenissen, alle feiten, alle boekingen, alle gegevens te bestrijken” 
(p. 194). 
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B.2.2 Synthetische controle versus analytische controle 
De wijze van uitvoeren van accountantscontrole kent eveneens verschillende 
manieren. In de literatuur is sprake van twee vormen van werkwijzen. De 
eerste vorm betreft de synthetische werkwijze, waarbij de accountant vanuit 
de brongegevens de gegevensopstelling door de administratie volgt, dan wel 
aan de hand van de gegevens zelfstandig een verantwoording samenstelt en 
deze vergelijkt met de te controleren opstelling (Frielink et al., 1999, p. 292). 
De tweede vorm is de analytische controleaanpak. In deze werkwijze 
analyseert de accountant de verantwoording en toetst op basis van die analyse 
de verantwoording aan te selecteren interne opstellingen en brongegevens 
(p. 292). Naast de basiswerkwijzen is ook onderscheidt te maken in de soort 
controleaanpak die de accountant kiest binnen de uitvoering van een 
accountantscontrole. 

B.2.3 Risicoanalytische controleaanpak 
De huidige vorm van accountantscontrole betreft de risicoanalytische 
controleaanpak en gaat uit van de meest efficiënte wijze om een 
verantwoording te controleren en bestaat uit twee delen (Frielink en Van 
Kollenburg, 1999, p. 303): 

 Schatten van risico’s dat zich onvolkomenheden van voldoende belang in 
de verantwoording voordoen en; 

 Het toepassen van controlemiddelen aangepast aan de risico-inschatting. 
Tevens vindt toetsing van de eerder gemaakte risico-inschatting plaats op 
basis van de realiteit waarna – indien gewenst – de controlemiddelen 
aangepast worden. 

De risicoanalyse bestaat uit een drietal samenhangende onderdelen, die in de 
onderstaande figuur zijn weergegeven. 

 
Figuur A.1. De samenstelling van risicoanalyse 
in de accountantscontrole (bron: NIVRA, 
2005). 

Het controlerisico (CR) bestaat in deze opzet uit een functie van het risico op 
een fout in de verantwoording van materieel belang (RMB) en het risico dat 
een accountant deze fout niet ontdekt (DR). Het risico van een afwijking van 
materieel belang bestaat vervolgens uit twee risico’s, te weten het inherent 
risico en het interne beheersingsrisico. De NV COS omschrijven deze risico’s 
als volgt: 

 );( DRRMBCR  
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“Het controlerisico is een functie van het risico van een afwijking van 
materieel belang in de financiële overzichten (of kortweg, het “risico van een 
afwijking van materieel belang”, met andere woorden het risico dat de 
financiële overzichten voorafgaande aan de accountantscontrole een afwijking 
van materieel belang bevatten) en het risico dat de accountant een dergelijke 
afwijking niet zal ontdekken (het “ontdekkingsrisico”).” (NV COS 200 §25). 

Inherent risico is “de gevoeligheid van een bewering voor een afwijking die 
afzonderlijk of samen met andere afwijkingen van materieel belang kan zijn, 
in de veronderstelling dat er geen interne beheersingsmaatregelen zijn met 
betrekking tot deze bewering. Het risico van een dergelijke afwijking is voor 
sommige beweringen en daarmee verband houdende transactiestromen, 
rekeningsaldi en in de financiële overzichten opgenomen toelichtingen groter 
dan voor andere.” (NV COS 200 §29). 

Intern beheersingsrisico is “het risico dat een afwijking die voorkomt in een 
bewering en die, afzonderlijk of samen met andere afwijkingen, van materieel 
belang kan zijn, niet wordt voorkomen of tijdig ontdekt en gecorrigeerd door 
de interne beheersingsmaatregelen van de entiteit. Dit risico is een functie van 
de effectiviteit van de opzet en werking van de interne 
beheersingsmaatregelen voor het bereiken van de doelstellingen van de 
entiteit met betrekking tot het opstellen van haar financiële overzichten.” (NV 
COS 200 §29). 

Ontdekkingsrisico is “het risico dat de accountant een afwijking in een 
bewering niet ontdekt, die afzonderlijk of samen met andere afwijkingen van 
materieel belang kan zijn. Het ontdekkingsrisico is een functie van de 
effectiviteit van bepaalde controlewerkzaamheden en van de toepassing 
daarvan door de accountant.” (NV COS 200 §31). 

Het zojuist geschetste risicoanalysemodel is een ‘denkmodel’ (Schilder, 1990, 
p. 16) en dient niet als een wiskundige formule gezien te worden. Het model 
geeft slechts uitdrukking aan het feit dat inherent aan het opstellen van een 
verantwoording risico’s op onjuistheden bestaan (bijvoorbeeld de 
complexiteit van een berekening of het feit dat voorraden diefstalgevoelig zijn, 
wat consequenties heeft voor de juistheid van de post voorraden), die de 
interne controle van een onderneming behoort te mitigeren. De interne 
controle is echter niet feilloos, zodat er altijd een risico bestaat dat inherente 
fouten toch in de verantwoording sluipen. De controle van de accountant 
dient deze fouten aan het licht te brengen. De accountant verricht de 
werkzaamheden veelal met behulp van steekproeven en cijferbeoordelingen. 
Er bestaat daarmee een risico dat de accountant de ingeslopen fouten niet 
ontdekt of detecteert. De accountant tracht dit detectierisico zoveel mogelijk 
te beperken door een samenstel van verschillende werkzaamheden uit te 
voeren. De drie soorten risico’s samen bepalen het 
(accountants)controlerisico, of wel het risico dat de accountant, ondanks een 
solide samenstel van werkzaamheden, toch tot een verkeerd oordeel komt. 
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Voor dit risico zijn geen harde maatstaven te definiëren. De algemene 
consensus in de beroepsgroep is dat dit risico “aanvaardbaar laag” dient te 
zijn. 

De risicoanalytische controleaanpak kent twee vormen van insteek bij het 
uitvoeren van de werkzaamheden, afhankelijk van de geschatte risico’s. De 
eerste vorm betreft de systeemgerichte controleaanpak (Frielink en Van 
Kollenburg, 1999, p. 293), waarbij de accountant in grote mate steunt op het 
netwerk van interne controles binnen een onderneming. De tweede vorm 
betreft de uitkomstgerichte (of gegevensgerichte) controleaanpak (p. 293), 
waarbij de accountant de verantwoording controleert “met de 
basisdocumenten (bescheiden en vastleggingen) waaraan zij zijn ontleend” 
(p. 293). De totale controleaanpak zal overigens, om het 
accountantscontrolerisico te beheersen, uit een samenstel van systeemgerichte 
en gegevensgerichte werkzaamheden bestaan. Het gehele proces van de 
accountantscontrole is een iteratief proces. Op basis van de uitkomsten van 
bepaalde werkzaamheden past de registeraccountant voortdurend de risico-
inschatting van de verantwoording aan, en daarmee de samenstelling van de te 
verrichten werkzaamheden. 

B.3 Oordeelsvorming 
Oordeelsvorming is te omschrijven als het geheel van activiteiten “that are 
concerned with assessing, estimating, and inferring what events will occur and 
what the decision maker’s evaluative reactions to those outcomes will be” 
(Hastie, 2000, p. 7). Besluitvorming is volgens Hastie (2000) het geheel van 
processtappen dat leidt tot een keuze voor een bepaalde actie (p. 7). Bonner 
(1999) heeft het ten aanzien van oordeelsvorming over “forming an idea, 
opinion, or estimate about an object, an event, a state, or another type of 
phenomenon” (p. 385). Besluitvorming is dan vervolgens te omschrijven als 
“making up one’s mind about the issue at hand and taking a course of action” 
(p. 385). Solomon en Trotman (2003) geven aan dat besluitvorming 
afhankelijk is van de oordeelsvorming met de stelling dat oordeelvorming 
refereert aan “subjective assessments made as a prelude to taking action” 
(p. 396). 

Keuning en Eppink (2004) omschrijven besluitvorming als “het proces dat 
zich in achtereenvolgende fasen voltrekt vanaf het moment dat informatie ter 
beschikking komt die op een mogelijk probleem wijst totdat een gekozen 
oplossing wordt uitgevoerd” (p. 45). Zij onderkennen de volgende fasen in 
het besluitvormingsproces: 
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Figuur A.2. Fasen in besluitvorming (naar: 
Keuning en Eppink, 2004, p. 47). 

Het proces van besluitvorming is een zichzelf herhalend proces, zodat nieuwe 
of herziene informatie in de oorspronkelijke besluitvorming te betrekken is. 
Keuning en Eppink (2004) beschouwen dan ook als regels voor goede 
besluitvorming (p. 48): “1) sla geen fase over, 2) diep elke fase goed uit, 3) ga 
bij besluitvorming in groepen gezamenlijk van fase naar fase en 4) keer 
zonodig terug naar een voorafgaande fase”. Een goede beslissing is overigens 
per persoon verschillend en kan omschreven worden als die beslissing, 
waarbij de beslisser zijn of haar doelen bereikt (Hastie, 2000). 

In het bovenomschreven model van besluitvorming vindt oordeelsvorming in 
de derde fase van het model plaats, waarbij “de gewenste, de mogelijke, 
alsmede de ongewenste gevolgen (…) inzichtelijk (…) worden gemaakt” 
(p. 56). Er bestaat volgens Keuning en Eppink echter een mate van 
subjectiviteit in de vorm van ‘imponderabilia’ (p. 56), die te omschrijven zijn 
als “factoren die wel een zekere rol spelen maar die men niet kan afwegen of 
berekenen” (p. 56). Robbins en Coulter (in: Dessler, 1998) stellen een nadere 
verfijning van het besluitvormingsmodel voor door in fase één het stellen van 
besliscriteria en wegingsfactoren aan de besliscriteria als subfase toe te voegen 
en voorts uitbreiding te doen naar fase vijf, het implementeren van de 
beslissing, en fase zes, het evalueren van het besluitvormingsproces. Men kan 
van mening verschillen of deze laatste twee voorgestelde fasen nog 
daadwerkelijk met het proces van besluitvorming zelf te maken hebben. In de 
redenering van Robbins en Coulter, is besluitvorming dan als volgt grafisch 
weer te geven. 

 

Figuur A.3. Uitbreiding van 
besluitvormingsfasen (naar Robbins en 
Coulter, in: Dessler, 1998, p. 115). 
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B.3.1 Rationaliteitstheorie  
Binnen het proces van besluitvorming is veelvuldig gebruik gemaakt van de 
rationaliteitstheorie , internationaal bekend onder Rational Choice Theory 
(Mellers et al., 1998). Binnen de Rational Choice Theory (RCT) is rationaliteit 
omschreven als “a single correct decision shared by experimenters and 
subjects that satisfies internal coherence within a set of preferences and 
beliefs” (p. 447). Uit het feit dat het uiteindelijke besluit door meerdere 
mensen gedragen wordt, leiden we af dat het hier kennelijk om bepaalde 
soorten problemen gaat, waar meerdere mensen gezamenlijk een mening over 
hebben. Vanuit de definitie destilleren we dat rationaliteit veronderstelt: 

 Er is één juiste beslissing mogelijk; 

 Wat de juiste beslissing is, is voor iedereen gelijk; 

 De juiste beslissing is in overeenstemming met de normen en waarden 
van de beslisser. 

Voorts gaat RCT ervan uit dat een individu altijd streeft naar maximalisatie 
van het nut van een te nemen beslissing. Een individu zal altijd die beslissing 
nemen die leidt tot het maximale nut. Daarmee vertoont RCT grote 
verwantschap met de zogenaamde verwachtingstheorieën, waarvan de theorie 
van Vroom de bekendste is. Het grondschema van de verwachtingstheorie 
bestaat uit een drietal elementen (Keuning en Eppink, 2004, p. 402): Valentie, 
de waargenomen positieve of negatieve waarde van een mogelijke uitkomst, 
Instrumentaliteit, de waargenomen instrumentele waarde van een uitkomst (de 
relatieve waarde van een uitkomst in relatie tot andere beslissingen) en 
Verwachting, de waargenomen waarschijnlijkheid dat een beslissing tot een 
bepaalde uitkomst zal leiden. Deze drie factoren bepalen vervolgens 
gezamenlijk de kracht van de motivatie van het individu, te omschrijven als 
“de neiging of intentie om iets te willen of te doen” (Jansen, 2002, p. 67). 
Tversky en Kahneman (1986) geven aan dat er een aantal aannames aan de 
verwachtingstheorie ten grondslag liggen. Deze aannames zijn cancellation, 
transitivity, dominance en invariance (p. 252). Cancellation of eliminatie is een 
voorwaarde om tot maximalisatie van het nut te kunnen komen, aangezien dit 
noodzakelijk leidt tot “preference between prospects” (p. 252). Indien A de 
voorkeur heeft boven B zal A – ceteris paribus – altijd als gewenst gekozen 
worden. De keuze tussen twee opties mag alleen afwijken indien de 
omstandigheden daar aanleiding toe geven. Overdraagbaarheid (transitivity) 
heeft betrekking op het zelfstandig de waarde van een gebeurtenis kunnen 
vaststellen zonder dat de uitkomst van die gebeurtenis afhankelijk is van de 
uitkomsten van andere gebeurtenissen of opties. Overdraagbaarheid zal geen 
stand houden indien spijt deel uitmaakt van het beslissingsproces. 
Dominance, of dominantie, is de meest duidelijke aanname van RCT. Tversky 
en Kahneman (1986) hebben het in dit verband over de “cornerstone” 
(p. 253) van de verwachtingstheorie. Als een optie duidelijk beter is dan de 
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overige opties, gegeven de omstandigheden, of minstens zo goed, dan zal 
altijd die optie als gewenst gekozen worden. Constantheid (invariance) geeft 
invulling aan de gedachte dat een individu ten aanzien van een specifiek 
dilemma of probleem altijd tot dezelfde beslissing zal komen, ongeacht de 
manier waarop het dilemma of probleem is gepresenteerd aan dit individu. 
Het gaat in dit geval dus om de constantheid in besluitvorming van het 
individu. Constantheid is een veelgebruikte maatstaf in onderzoek naar de 
kwaliteit van oordeelsvorming (Shanteau et al., in voorbereiding). 

B.3.2 Kanttekeningen bij de rationaliteitstheorie 
Er zijn een aantal kanttekeningen bij de RCT te maken. In het vervolg van 
deze paragraaf behandelen wij drie standpunten die invulling geven aan de 
meest essentiële kritiekpunten op RCT. Andere vormen van kritiek volgen 
wellicht als vanzelfsprekend uit de vooronderstellingen van de theorie. Voor 
een uitgebreide behandeling van subjectieve besluitvormingstheorie verwijzen 
wij naar Hogarth (1993). 

Preferenties 

Eerder is al gesteld dat de beslisser altijd streeft naar de maximalisatie van het 
nut van de beslissing. De maximalisatie hangt echter af van “subjectieve 
verwachte utiliteiten” (p. 95), waarmee de vraag zich voordoet of een individu 
daadwerkelijk altijd streeft naar maximalisatie van het nut. Keuning en Eppink 
(2004) spreken in navolging van Simon (1955) in dit verband van de ‘satisficing 
man’ (p. 71), wat wil zeggen dat een individu “naar oplossingen zoekt die 
bevredigend zijn voor alle betrokken partijen” (p. 71). De omschrijving van 
het woord bevredigend is volgens Van Dale (1999) “voldoening gevend, 
tevredenstellend” (p. 389), wat in de zin van rangorde van een minder niveau 
lijkt dan maximalisatie. Er is derhalve sprake van subjectieve en 
contextgevoelige inschattingen van het nut van een gegeven beslissing. 

Capaciteit van de beslisser 

Zo herbergt de RCT impliciet de vooronderstelling dat er voldoende tijd is 
om alle benodigde informatie te vergaren en te analyseren, terwijl tevens deze 
informatie altijd compleet aanwezig is. Analoog aan de stelling dat er maar één 
juiste beslissing mogelijk is, gaat de RCT er tevens van uit dat een individu in 
staat is alle informatie op een eenduidige en juiste manier te analyseren. Het 
individu is – niets menselijks is deze vreemd – echter niet volmaakt. Heiner 
(1983) stelt in dit kader de vraag “what if there is uncertainty because agents 
[individuen of beslissers; GK] are unable to decipher all of the complexity of 
the environment?” (p. 563). Deze onzekerheid heeft Heiner beschreven in 
wat hij de Reliability Condition noemt. Deze betrouwbaarheidsfactor heeft 
betrekking op “the chance of ‘correctly’ selecting the action at the right time 
relative to the chance of ‘mistakenly’ selecting it at the wrong time” (p. 565). 
De betrouwbaarheid van een beslissing, zo betoogt Heiner, hangt af van twee 
factoren. Enerzijds zijn er omgevingsfactoren die de complexiteit van de 
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beslissing bepalen, terwijl er anderzijds persoonskenmerken een rol spelen die 
de competentie van het individu bepalen. Het verschil tussen de complexiteit 
van de omgeving en de competentie van de beslisser om hiermee om te gaan 
bepaalt de mate van onzekerheid over hoe de informatie gebruikt moet 
worden voor een beslissing (p. 565). Heiner stelt aanvullend dat een beslisser 
de onzekerheid tracht te verminderen door gebruik te maken van vuistregels, 
of heuristiek. Hoe groter de potentiële onzekerheid, hoe meer een beslisser 
gebruik zal maken van vuistregels. 

Vuistregels 

Tversky en Kahneman (1974) hebben baanbrekend onderzoek verricht naar 
het omgaan met onzekerheid in oordeelsvorming. In hun onderzoeken 
hebben zij drie vormen van vuistregels ontdekt die individuen benutten bij het 
maken van beslissingen. Zo maken individuen gebruik van representativiteit, 
wat wil zeggen dat individuen beslissingen nemen op basis van uitkomsten 
van vergelijkbare eerdere problemen. De kernvraag voor deze vuistregel is de 
waarschijnlijkheid dat gebeurtenis A representatief is voor gebeurtenis B op 
basis van de mate waarin gebeurtenis A lijkt op gebeurtenis B. Het gebruik 
van representativiteit heeft volgens de auteurs meerdere (ongewenste) 
consequenties voor de besluitvorming. Ten eerste leidt deze vuistregel tot 
ongevoeligheid voor de waarschijnlijkheid van eerdere uitkomsten. Deze 
ongevoeligheid leidt ertoe dat subjecten hun beslissingen uitsluitend baseren 
op vergelijking van uitgangssituaties in plaats van rekening te houden met 
daadwerkelijke frequenties van uitkomsten. In het experiment van Tversky en 
Kahneman kregen twee groepen subjecten persoonskenmerken van 
verschillende individuen voorgelegd met de vraag in te schatten of de 
desbetreffende persoon een ingenieur of een jurist was. Één groep werd 
verteld, dat er in totaal 70 ingenieurs tegen 30 juristen in de populatie 
aanwezig waren, terwijl de andere groep werd medegedeeld dat er 30 
ingenieurs tegen 70 juristen deel uitmaakten van de populatie. Ondanks het 
bekendmaken van de frequentieverdeling van de populaties bleken beide 
experimentgroepen een gelijke beslissing te nemen ten aanzien van 
persoonskenmerken en het beroep dat een individu vermoedelijk uitoefende. 
Ten tweede leidt representativiteit tot ongevoeligheid voor de 
steekproefomvang. Deze ongevoeligheid heeft tot gevolg dat individuen de 
kenmerken van de steekproef representatief achten voor de gehele populatie, 
ongeacht de omvang van de steekproef in relatie tot de totale populatie. 
Daarmee ontvangt de uitkomst van een steekproef van 10 mensen uit een 
populatie van 500 mensen een gelijke kracht als de uitkomst van een 
steekproef van 300 mensen uit een populatie van 500 mensen. Ten derde 
achten de auteurs het mogelijk dat individuen een verkeerde opvatting van 
kansen bij beslissingen hanteren. De auteurs veronderstellen dat “people 
expect that a sequence of events generated by a random process will represent 
the essential characteristics of that process even when the sequence is short” 
(Tversky en Kahneman, 1974, p. 1125). Dit volgt uit de stelling dat “chance is 
commonly viewed as a self-correcting process in which a deviation in one 
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direction induces a deviation in the opposite direction to restore the 
equilibirium” (p. 1125). Tversky en Kahneman geven met deze stelling aan dat 
de mens cumulatieve kansen uiteindelijk beziet als een som waarvan de 
uitkomst 1 moet zijn. De kans in een serie gebeurtenissen zal derhalve 
zelfcorrigerend zijn naar deze uitkomst 1. Dit neemt een individu vervolgens 
mee in de besluitvorming. Vervolgens blijkt ten vierde, dat representativiteit 
kan leiden tot ongevoeligheid voor voorspelbaarheid. Deze ongevoeligheid is 
naar voren gekomen in een experiment waarin subjecten gevraagd werd de 
winstgevendheid van een onderneming te voorspellen op grond van een 
beschrijving. De manier waarop de beschrijving werd gegeven bleek een 
doorslag te geven in de voorspelling van de subjecten. Een positieve 
beschrijving leidde over het algemeen tot een hogere verwachting ten aanzien 
van winstgevendheid. Ten vijfde blijkt er sprake te zijn van de illusie van 
validiteit, waarmee gestalte is gegeven aan “the quality of the match between 
the selected outcome and the input” (p. 1126). Men gaat derhalve uit van de 
kracht van het eigen oordeel op grond van een vooroordeel. Hoe beter men 
de werkelijke uitkomst heeft voorspeld, hoe meer waarde men aan het oordeel 
hecht voor een volgende beslissing. Dewey (in: Westbrook, 1980) omschreef 
dit als ‘warranted assertability’, oftewel een standaard manier van het benaderen 
van de werkelijkheid om zo met deze werkelijkheid om te kunnen gaan. In de 
ogen van Dewey is werkelijkheid een “dynamic consensus of verified 
hypotheses tested by procedures that had proved fruitful in guiding action in 
the messy world of human imperfection and change” (p. 349). Ten zesde en 
ten slotte, zijn individuen die representativiteit benutten ongevoelig voor 
regressie. Dit betreft een meer statistische ongevoeligheid. Tversky en 
Kahneman omschrijven een wiskundig fenomeen dat inhoudt dat een 
herhalende gebeurtenis zich qua uitkomst statistisch gezien naar het 
gemiddelde zal bewegen, terwijl individuen dit toeschrijven aan “spurious 
causal explanations for it” (p. 1126). Aan de hand van een praktisch 
voorbeeld is deze ongevoeligheid het meest treffend uit te leggen. Stel dat 
iemand twee keer een poplied zingt in Idols. De uitvoering van het eerste 
poplied is volgens de jury ronduit subliem. Indien nu de tweede uitvoering 
minder goed zal zijn, schrijft men dit toe aan het feit dat het oordeel over het 
eerste nummer subliem was, zodat het nu wel minder moet gaan. Het 
omgekeerde is ook waar. Indien de jury het eerste nummer beoordeelt als 
slecht en de tweede uitvoering is beter, dan zal men dit toeschrijven aan de 
motivatie om het beter te doen. In beide gevallen is volgens Tversky en 
Kahneman sprake van “regression towards the mean” (p. 1126). 

Een tweede vorm van vuistregels is volgens Tversky en Kahneman te 
omschrijven als cognitieve beschikbaarheid (Van der Pligt en Van Schie, 2000, 
p. 274). Deze vorm van vuistregels heeft betrekking op het zich voor de geest 
kunnen halen van eerdere gebeurtenissen. Hoe meer eerdere gebeurtenissen 
men in staat is te herinneren, hoe waarschijnlijker dat een huidige gebeurtenis 
tot gelijksoortige uitkomsten zal leiden. De grondgedachte achter de 
beschikbaarheid is dat “instances of large classes [frequentie; GK] are usually 
recalled better and faster than instances of less frequent classes” (p. 1127). 
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Ook hier kan er sprake zijn van ongewenste gevolgen voor de besluitvorming. 
Tversky en Kahneman onderkennen drie soorten ruis die de besluitvorming 
beïnvloeden. In de eerste plaats onderkennen zij de ruis die optreedt, omdat 
men moeite heeft zich eerdere voorvallen te herinneren. Daarbij speelt het 
kenmerk van een gebeurtenis een rol. Een opvallende gebeurtenis wordt beter 
herinnerd (p. 1127). Wanneer subjecten minder bekend zijn met bepaalde 
(soorten) gebeurtenissen, zullen ze zich minder in staat achten een beslissing 
te nemen. Van der Pligt en Van Schie (2000) spreken in dit geval van saillantie 
(p. 277). In de tweede plaats kan er sprake zijn van ruis als gevolg van manier 
waarop men naar oplossingen zoekt. Tversky en Kahneman hebben het in dit 
kader over search sets en stellen dat verschillende taken verschillende search sets 
teweeg kunnen brengen. De complexiteit van de het ‘zoekprogramma’ heeft 
invloed op de keuze voor een bepaald alternatief. Hoe gecompliceerder het 
‘zoekprogramma’ hoe moeilijk mensen zich een voorstelling van een 
gebeurtenis kunnen maken. Een simpel ‘zoekprogramma’ voor een 
gelijksoortig probleem kan dan voor individuen aannemelijker zijn, al heeft dit 
wel een andere uitkomst tot gevolg. Volgens Heiner (1983) heeft de keuze 
voor een ‘zoekprogramma’ te maken met de competentie van de beslisser 
(p. 564). In de derde plaats spreken Tversky en Kahneman over ruis als 
gevolg van verbeelding. Deze vorm van ruis heeft betrekking op het zich voor 
kunnen stellen dat een bepaalde uitkomst uit een gebeurtenis volgt, zonder 
dat er een herinnering aan een eerdere gebeurtenis bestaat. Men kan zich de 
uitkomst voorstellen. Verbeelding speelt in het dagelijkse leven een belangrijke 
rol in de evaluatie van verwachtingen (p. 1128). In de vierde en laatste plaats 
noemen Tversky en Kahneman ruis die optreedt als gevolg van denkbeeldige 
correlatie. Denkbeeldige correlatie doet zich voor als twee losstaande 
gebeurtenissen onterecht met elkaar in verband worden gebracht. Tversky en 
Kahneman noemen in dit voorbeeld de denkbeeldige correlatie tussen 
verdacht gedrag en de oogopslag van een individu als gevolg van het feit dat 
“suspiciousness is more readily associated with the eyes than with any other 
part of the body” (p. 1128). 

De derde en laatste vorm van vuistregels betreft aanpassing en ankeren (ijken 
volgens Van der Pligt en Van Schie; in: De Vries en Van der Pligt, 2000, 
p. 279). Deze vuistregel zorgt ervoor dat individuen een inschatting maken 
over een uitkomst en op basis van deze initiële inschatting (het ankerpunt) 
aanpassingen doen om tot het eindantwoord te komen. De initiële waarde kan 
voortkomen uit de manier waarop het probleem is gepresenteerd of door een 
eerste snelle berekening (Tversky en Kahneman, 1974, p. 1128). Deze manier 
van besluitvorming herbergt naar de mening van de auteurs eveneens een 
aantal gevaren in zich. Zo bestaat de kans dat men ontoereikende 
aanpassingen maakt, waarmee de kracht van het ankerpunt onterecht 
toeneemt. Voorts kan er potentieel ruis ontstaan in de beoordeling van 
gekoppelde en gescheiden gebeurtenissen. Onderzoeken hebben aangetoond 
dat individuen de waarschijnlijkheid van gekoppelde gebeurtenissen 
overschatten en die van gescheiden gebeurtenissen onderschatten (in: Tversky 
en Kahneman, 1974). De richting van de gemaakte aanpassing hangt 
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overigens af van de manier waarop het probleem of de vraag is 
gestructureerd. Tot slot kan het ankeren zelf leiden tot ruis in de 
besluitvorming. Een krachtige representatie van een ankerpunt kan aanleiding 
geven tot minder aanpassingen. 

B.4 Competenties van een expert 

B.4.1 Gedegen toegang tot het kennisdomein 
Het voornaamste kenmerk van een expert is een diepgaande en actuele 
inhoudelijke kennis van het expertisedomein (Shanteau, 1992). In het licht van 
de eerder gevoerde discussie over professionaliseren en de toegang die derden 
tot delen van het kennisdomein accountancy hebben, dient een 
registeraccountant over uitstekende kennis te beschikken. Voor de 
vakkundige oordeelsvorming is het namelijk noodzakelijk dat een 
registeraccountant een oordeel kan geven over de standpunten van degene die 
verantwoording aflegt. 

Kennis is “information stored in memory, inferred or perceived” (Libby, 
1995, p. 181). Kennis is naar verschillende invalshoeken in te delen. Een 
hiërarchische indeling van kennis leidt tot onderscheid in (Verkruijsse, 2005, 
p. 48): 

 Algemene kennis met een hoog abstractieniveau (algemene ontwikkeling 
en wereldkennis); 

 Algemene kennis gericht op een bepaald domein (algemene 
domeinkennis); 

 Specialistische kennis van een bepaald onderdeel van het algemene 
domein (subdomein specifieke kennis). 

De verschillende fasen van accountantscontrole vragen om een toepassing 
van de gehele hiërarchie aan kennis (Bonner en Pemberton, 1990, in: Libby, 
1995). Dit impliceert dat voor specifieke werkzaamheden specifieke kennis 
noodzakelijk is. Een stelling die door Libby en Tan (1994) voor een aantal 
accountantswerkzaamheden is vastgesteld. Voorts is kennis in te delen naar de 
manier waarop kennis is opgeslagen, waarbij onderscheid is gemaakt in 
episodische kennis en semantische kennis (Verkruijsse, 2005; Libby, 1995). 
Semantische kennis betreft de kennis van “concepten, meningen en relaties” 
(Verkruijsse, 2005, p. 48), terwijl episodische kennis betrekking heeft op de 
kennis van “specifieke ervaringen” (p. 48). Van Dale (1999) beschrijft het 
bijvoegelijk naamwoord episodisch als afgeleide van episode wat “deel van 
een reeks gebeurtenissen dat min of meer een zelfstandig geheel vormt” 
(p. 899) betekent. Semantisch is de afgeleide van semantiek, dat “leer van de 
interpretatie van formele systemen” (p. 3031) inhoudt. 
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Verkruijsse (2005) voegt vervolgens de manier van opslaan van kennis samen 
met de manier van verwerven van kennis om tot vier mogelijke combinaties 
te komen. In tabel A.1 zijn de vier mogelijke combinaties nader ingevuld. 

B.4.2 Semantische declaratieve kennis 
Een aspirant-accountant ontvangt een formele opleiding tot 
registeraccountant aan één van de gecertificeerde universiteiten in Nederland. 
Deze formele opleiding is vervolgens te splitsen in een vooropleiding 
(bijvoorbeeld bedrijfseconomie of bedrijfskunde) en een postdoctorale 
opleiding specifiek voor accountancy. De formele opleiding, of de 
ontwikkeling van declaratieve kennis, leidt tot ontwikkeling van de kennis van 
het “wat” (Van Kuijck, 1999, p. 21) en heeft daarmee betrekking op de 
“kennis van feiten en definities” (Van Kuijck, 2000b, p. 448). De semantisch 
declaratieve kennis brengt de aspirant-accountant de conceptuele 
vaardigheden van de accountantscontrole bij. 

Tabel A.1. Het kennisdomein van de 
registeraccountant nader geduid (gebaseerd op: 
Verkruijsse, 2005, p. 52). 

 Declaratieve kennis Procedurele kennis 

Semantische kennis  Algemeen geldend; 

 Theoretisch conceptueel; 

 Niet tijdgebonden. 

 Algemeen toepasbare 
uitvoeringsconcepten; 

 Kennis afgeleid uit 
declaratieve kennis. 

Episodische kennis  Algemeen geaccepteerd; 

 Praktisch conceptueel; 

 Tijdgebonden voor een 
langere periode. 

 Persoonlijke vuistregels en 
heuristieken; 

 Direct toepasbare kennis; 

 Door schade en schande 
opgebouwde kennis. 

 

B.4.3 Episodische declaratieve kennis 
Voorts is er de praktijkgerichte opleiding. Deze opleiding behelst het volgen 
van een praktijkopleiding voor een periode van drie jaar. Sinds 10 september 
1999 is het succesvol afronden van de praktijkopleiding (stage) een 
verplichting om inschrijving in het accountantsregister aan te vragen. Het doel 
van de praktijkopleiding is de theorie van accountantscontrole te leren 
toepassen in de praktijk. Zoals gezegd is de duur van de opleiding drie jaar, 
verdeeld over zes semester, waarin per semester minimaal 500 uur aan 
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praktijkgerichte werkzaamheden door de aspirant-accountant dienen te 
worden uitgevoerd. De praktijkgerichte opleiding vindt plaats onder toezicht 
van een stagemeester (vergelijkbaar met de eerder aangehaalde gilden), die de 
stagiair voorziet van training on the job en feedback over het uitgevoerde werk. 
De praktijkopleiding kent twee facetten. Enerzijds leidt de opleiding tot de 
ontwikkeling van procedurele kennis, oftewel kennis van het “hoe” (Van 
Kuijck, 1999, p. 21), wat nader te omschrijven is als kennis omtrent “regels en 
stappen (…) die noodzakelijk zijn om taken te kunnen uitvoeren” (Van 
Kuijck, 2000b, p. 448). Anderzijds vindt de praktijkopleiding plaats bij een 
gecertificeerd stagebureau, niet onzelden het accountantskantoor waar de 
assistent-accountant werkzaam is. De methodologie van het desbetreffende 
accountantskantoor betreft een nadere uitwerking van de semantisch 
declaratieve kennis van de accountantscontrole. De methodologie van de 
accountantsorganisatie in kwestie is normatieve uitwerking van de theorie, 
maar wel gebaseerd op de praktijk van het kantoor. 

B.4.4 Semantische procedurele kennis 
Verkruijsse (2005) heeft het ten aanzien van deze vorm van kennis over 
ontwikkelde vragenlijsten en checklijsten, sjablonen en werkprogramma’s, die 
de accountant in het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen steunen. Naar 
onze mening lijkt het meer een nadere uitwerking van de episodisch 
declaratieve kennis te zijn. Wellicht is in het kader van de praktijk beter te 
spreken van uitgifte van nadere voorschriften door de vaktechnische 
afdelingen van de individuele kantoren. Deze voorschriften komen voort uit 
een algemene methodologie en zijn bedoeld om de accountant te voorzien 
van hulpmiddelen voor een praktische toepassing van die methodologie. 

B.4.5 Episodische procedurele kennis 
Zoals zojuist beschreven doet een accountant deze kennis vooral op tijdens 
de praktijkopleiding en in algemene uitvoering van werkzaamheden. Ervaring 
is in de praktijk een belangrijke determinant voor het niveau van vakkundige 
oordeelsvorming. Superieure oordeelsvorming is volgens Van Kuijck (2000b) 
een “gradueel proces dat gedurende jaren plaatsvindt en uiteindelijke 
beginnelingen verandert in experts” (p. 448). Libby & Luft (1993) stellen dan 
ook dat “experience […] an important determinant [is] of task assignment in 
accounting firms, and that experienced accountants heavily rely on the wealth 
of job-related knowledge […] they bring to their tasks” (p. 429), al geven de 
auteurs hierbij aan dat naarmate het aantal dienstjaren vordert, de prestatie op 
een bepaalde taak vermindert, aangezien er een verschuiving in soort 
werkzaamheden optreedt, in het bijzonder van gestructureerde naar 
ongestructureerde werkzaamheden. Binnen de accountantspraktijk is ervaring 
een belangrijke graadmeter voor het kennisniveau van een medewerker (Van 
Kuijck, 2000a). Van Kuijck (1999) heeft echter aangetoond dat het aantal 
ervaringsjaren niet tot significant betere oordeelsvorming leidt. Eerder bleek 
opleidingsachtergrond (universitair versus niet-universitair geschoold) een 
meer onderscheidende factor te zijn. 
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De ‘body of knowledge’ is niet rigide in toepassing ervan. Iedere accountant heeft 
eigen ‘stokpaardjes’ en manieren om de richtlijnen voor de 
accountantscontrole in de praktijk te brengen. Dit brengt daarmee wel een 
mogelijk gevaar met zich mee, namelijk dat accountants kunnen verschillen in 
oordeel als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden. Van Hulsentop (1976, 
in Schilder, 1990) wees in dit verband op de risico’s van de risicoanalytische 
controleaanpak: “De persoonlijke interpretatie en visie van de betreffende 
accountant, bij het uitvoeren van de controle en het op grond daarvan 
gegeven oordeel, zijn bij de moderne controle-aanpak mijn inziens zo groot, 
dat dit wellicht gevaren kan inhouden. Verschillen tussen accountants kunnen 
te groot worden” (p. 43). Veel wetenschappelijk onderzoek heeft zich dan 
ook gericht op het vinden van consensus tussen accountants. 

B.5 Hoodrichtingen van empirisch onderzoek naar 
oordeelsvorming 

B.5.1 Lens model studies 
Lens model studies richten zich op “the interaction of information and the 
decision maker and their impact on decision quality” (Libby en Lewis, 1982, 
p. 232). De studies maken veelvuldig gebruik van Brunswik’s lens model, dat 
uitgaat van de veronderstellingen dat gedrag een functie is van de omgeving, 
terwijl onderkende prikkels onvolledig tot de beslisser komen, zodat deze zich 
in reactie daarop moet bedienen van alternatieve manieren van 
probleemoplossing. De doelstelling van dit type onderzoek binnen de 
accountancy is enerzijds het mathematisch kunnen voorspellen van de 
significantie van informatieprikkels (policy capturing) en anderzijds het meten 
van de betrouwbaarheid van het oordeel op basis van consensus, 
voorspelbaarheid en consistentie (p. 232). In dit type onderzoeken is veel 
gebruik gemaakt van twee soorten problemen (Feenstra, 1990), te weten het 
evalueren van de kwaliteit van interne controle en het schatten van de 
materialiteit van bepaalde posten in de jaarrekening. Verreweg de meeste 
aandacht ontvangt de evaluatie van de kwaliteit van de interne controle 
(Solomon en Shields, 1995, p. 154-155). Andere onderwerpen zijn het 
formuleren van de accountantsverklaring en classificatie van leningen in de 
jaarrekening. De gehanteerde variabelen zijn over het algemeen consensus en 
zelfinzicht, terwijl de voornaamste methode om de kwaliteit van 
oordeelsvorming te meten de variantie-analyse (ANOVA31) is. De 
basisgedachte achter de ANOVA is dat “the several populations compared all 
have the same mean” (Aron en Aron, 2002, p. 200). De focus van onderzoek 
is dan het analyseren van de varianties ten opzichte van het gemiddelde. 

                                                 
31 Analysis of Variances. 
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B.5.2 Waarschijnlijkheidsonderzoeken 
Waarschijnlijkheidsonderzoeken maken gebruik van de theorieën omtrent 
verwachtingswaarde en vergelijken dit met de empirische uitkomsten 
(Feenstra, 1990). Het Theorema van Bayes speelde een belangrijke rol binnen 
deze vorm van onderzoek, totdat andere inzichten in besluitvorming bekend 
werden (Vaassen, 1994, p. 38). Zowel Libby en Lewis (1982) als Solomon en 
Shields (1995) komen tot slechts 7 verrichte onderzoeken binnen deze 
strategie. Interessant genoeg komt uit deze studies naar voren dat een 
“betrekkelijk geringe consensus tussen accountants [blijkt te; GK] bestaan” 
(Feenstra, 1990, p. 50). Daarnaast blijken accountants in de onderzoeken 
zichzelf voornamelijk te onderschatten (Solomon en Shields, 1995), terwijl uit 
de algemene onderzoeken inzake oordeelsvorming voornamelijk een 
overschatting van het eigen kunnen wordt gerapporteerd. Ook binnen deze 
onderzoeken blijken de evaluatie van de kwaliteit van het interne 
controlesysteem en uitvoeren van gegevensgerichte maatregelen de 
voornaamste onderwerpen van onderzoek. 

B.5.3 Heuristiek en ruis 
De waarschijnlijkheidsonderzoeken zijn geëvolueerd in de onderzoeken naar 
heuristiek en ruis, voornamelijk als gevolg van de artikelen van Tversky en 
Kahneman. Hogarth en Einhorn (1992; in: Nöteberg, 2004) hebben aan de 
hand van het belief adjustment model onderzoek verricht naar de manier waarop 
individuen informatie verwerken. Op grond van hun model zien zij twee 
soorten coderingen ontstaan in de verwerking van informatie, te weten 
evaluatie en schatting. In een evaluerende context vindt verwerking van 
informatie op een sequentiële manier plaats waarbij informatie tegen een 
eerder ingenomen standpunt wordt beoordeeld en pas dan in de 
besluitvorming wordt meegenomen (step-by-step; Abou-Seada en Abdel-Kader, 
2001, p. 3). Dit vertoont grote overeenkomsten met de vuistregel van 
aanpassen en ankeren, zoals beschreven door Tverksy en Kahneman. In geval 
van een beslissing in een schattende context, vindt verwerking op een 
parallelle basis plaats, waarbij informatie dus als één geheel beoordeeld wordt 
(end-of-sequence; Abou-Seada en Abdel-Kader, 2001, p. 3). De parallelle manier 
van verwerking heeft als voordeel dat een bijstelling van een initiële 
uitgangspositie pas geschiedt indien alle informatie in de beoordeling is 
betrokken (Nöteberg, 2004, p. 186). De beoordeling van informatie kan 
positief of negatief uitwerken voor de initiële inschatting. De manier waarop 
de informatie is verwerkt (sequentieel of parallel) heeft echter invloed op de 
bewijskracht die een individu aan de informatie toekent. Eerdere studies 
(Abou-Seada en Abdel-Kader, 2001) hebben in laboratorium experimenten 
aangetoond dat accountants een voorkeur hebben voor een sequentiële 
manier van informatieverwerking. Aansluitend heeft onderzoek aangetoond 
dat accountants gevoelig zijn voor het zogenaamde recency effect (Bamber et al., 
1995). Accountants blijken geneigd te zijn meer waarde toe te kennen aan 
bewijs dat recentelijk is ontvangen. Nöteberg (2004) kwam op basis van haar 
onderzoek tot de conclusie dat accountants gevoelig zijn voor het medium (e-
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mail of video) waarin de informatie wordt gepresenteerd, ongeacht de 
bewijskracht van de gepresenteerde informatie. Van Kuijck (2000b) merkt in 
dit kader op dat het verband tussen het recency effect en de manier van 
informatieverwerking, gecombineerd met de inherente (cognitieve) 
beperkingen van een beslisser, tot onzuivere oordelen kan leiden. 

B.5.4 Cognitieve stijlonderzoeken 
Onderzoek naar de cognitieve stijlen van accountants hebben invulling 
gegeven aan de wens meer te weten over de “black box” (Solomon en 
Shields, 1995, p. 161) van oordeelsvorming. Onderzoek in deze variant (Libby 
en Lewis, 1982) richt zich op persoonlijkheidskenmerken in relatie tot 
oordeelsvorming en de invloed van de hoeveelheid informatie op de kwaliteit 
van oordeelsvorming. Ook heeft onderzoek aandacht besteed aan het 
identificeren van typen mensen in termen van heuristici en analytici. Veel 
significante resultaten hebben deze laatste vorm van onderzoek niet 
opgeleverd (Feenstra, 1990). Een vorm van kritiek op cognitief stijlonderzoek 
is de mate van stelligheid waarmee onderzoekers oordeelsvorming aan 
cognitieve stijlen koppelen (Libby en Lewis, 1982), terwijl “it may be 
unrealistic to directly link cognitive characteristics with behavior” (p. 272). 

Onderzoek van Verkruijsse (2005) onder accountants heeft aangetoond dat 
cognitieve stijlen, zoals beschreven in de Meyer-Briggs Type Indicator 
(MBTI), geen invloed hebben op de consensus in oordeelsvorming tussen 
accountants. Vaassen (1994) kwam in een vergelijkbaar onderzoek eerder tot 
een soortgelijke conclusie (p. 119). Vaassen (1994) heeft ook aangetoond dat 
accountant geen specifieke cognitieve stijl binnen de MBTI hebben (p. 111). 
Choo (1996) heeft aangetoond dat er verbanden zijn tussen de cognitieve 
schema’s van een accountant en de manier waarop zij informatie verzamelden 
en analyseerden. Nöteberg (2004) heeft vastgesteld dat de oordeelsvorming 
van accountants onder invloed staat van de manier waarop benodigde 
informatie aan hen wordt gepresenteerd. Eletronische media bleken daarin 
een mitigerende rol te spelen. 

B.5.5 Informatieverwerking in teamverband 
Onderzoek naar oordeelsvorming in teamverband kent verscheidene 
invalshoeken. Zo is onder meer onderzoek verricht naar oordeelsvorming in 
groepsverband, de invloed van groepsoordelen op individuele 
oordeelsvorming en de invloed van het dossierbeoordelingsproces (binnen de 
accountancy is sprake van een gelaagde beoordeling van het dossier). 
Onderdeel daarvan is ook het dragen van verantwoordelijkheid voor 
gemaakte beslissingen. Tan en Kao (1999) definiëren verantwoordelijkheid als 
“the pressure to justify one’s judgment to others” (p. 210). Onderzoek van 
onder meer Gibbins & Newton en Peecher (in: Tan en Kao, 1999) heeft 
aangetoond dat wanneer de voorkeuren van beoordelaar bij de uitvoerende 
bekend zijn, dit leidt tot “attitude shifts, defensiveness, or selective evidence 
search” (Tan en Kao, 1999, p. 210). Dit in tegenstelling tot onderzoek van 
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bijvoorbeeld Tetlock waarin werd vastgesteld dat wanneer de voorkeuren van 
de beoordelaar bij de uitvoerende niet bekend zijn, dit leidt tot “[increased] 
auditors’ vigilance and reduce[d] consistency effects, and increase[d] auditors’ 
justifications in analytical review procedures” (Tan en Kao, 1999, p. 210). 

Overigens geldt de invloed van de verantwoordelijkheid ook vanuit het 
perspectief van de beoordelaar zelf. Het beoordelen van verrichte 
werkzaamheden van assistenten door superieuren is een van de 
kwaliteitsmaatregelen in de accountantspraktijk (NV COS 220; Tan & Jamal, 
2001). Libby & Luft (1993) suggereren uit onderzoek van Trotman dat 
accountantskantoren het beoordelingsproces gebruiken om potentiële fouten 
te corrigeren32, verantwoordelijkheid in het werk te creëeren en minder 
ervaren assistenten te trainen. Tan & Jamal (2001) hebben vastgesteld dat 
superieuren het werk van ondergeschikten anders beoordelen, indien zij 
bekend zijn met de identiteit van de ondergeschikte en prestaties van deze uit 
het verleden. Libby & Trotman spreken dit echter tegen. Uit hun onderzoek 
blijkt dat ondergeschikten zich eerder informatie herinneren ter bevestiging 
van hun oordeel, terwijl superieuren juist informatie herinneren die het 
oordeel tegenspreken (Libby & Trotman, 1993).  

In de algemene behandeling van de oordeelsvorming eerder in dit hoofdstuk 
is het uitgangspunt steeds geweest dat oordeelsvorming voornamelijk een 
individueel proces betreft. Slechts zijdelings hebben we stilgestaan bij 
oordeelsvorming in groepsverband of de invloed van de groep op individuele 
oordeelsvorming. Veel van de oordeelsvorming in accountancy vindt echter 
plaats in groepsverband, dan wel de individuele oordeelsvorming maakt deel 
uit van een samenstel van oordelen uitmondend in een 
(accountants)verklaring (Libby & Luft, 1993). Zij zijn ook stellig van mening 
dat “a principal weakness of individual judgments is in random error arising 
from inconsistency; and any combination of two judgments helps to reduce 
random error” (p. 439). Zo heeft onderzoek aangetoond dat accountants die 
in groepsverband werkten beter in staat bleken informatie uit het dossier te 
herinneren dan solitair werkende accountants (Feenstra, 1990; Johnson, 1991, 
in: Libby & Luft, 1993). 

Solomon onderkent twee vormen van werken in groepsverband (in: Rich et 
al., 1997). Ten eerste spreekt hij van audit teams als het gaat om 
oordeelsvorming “made in a hierarchical, sequential, and iterative audit 
process” (p. 90). Ten tweede spreekt Solomon van audit groups wanneer het 
gaat om “a collection of auditors who are assigned to solve some problem or 
perform some task together” (p. 90). Een voorbeeld van een Audit groups is de 
afdeling vaktechniek binnen een accountantskantoor. Het werken in 
groepsverband stelt de individuen bloot aan het begrip ‘risky shift’, zoals 
beschreven in de algemene beschouwing eerder in dit hoofdstuk. Uit 
                                                 
32 Het gaat volgens Libby & Luft hierbij niet om absolute juistheid, maar eerder om ‘Type I’ (-fout) en 

‘Type II’ (-fout) fouten te voorkomen. 
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onderzoek van Tan et al. (in: Bierstaker en Wright, 2000) is gebleken dat de 
houding van superieuren op risicoanalyse de risicohouding van 
ondergeschikten beïnvloedde. Ondergeschikten “exerted less cognitive effort 
when the views of the superior were kown” (p. 4). Een andere belangrijke 
vorm van risky shift is de houding van de partner of directeur op een 
opdracht. 

Bierstaker en Wright (2000) hebben de gevolgen van partnervoorkeuren 
onderzocht in het kader van de hoeveelheid geplande uren voor het uitvoeren 
van een controle. De resultaten van het onderzoek impliceren dat indien een 
partner de voorkeur geeft aan de effectiviteit van een controle, er meer uren 
ingepland worden en van meer ervaren werknemers. Hier staat tegenover dat 
indien de voorkeur van de partner uitgaat van efficiency, er minder uren 
ingepland worden en minder ervaren werknemers ingeschakeld worden. 
Overigens dient vanuit vaktechnisch oogpunt de effectiviteit van een controle 
te prevaleren boven de efficiency van een controle (Bierstaker & Wright, 
2000). De onderzoekers onderkennen dan ook dat er sprake is van een 
ondergrens aan de invloed van de partner, aangezien de uitvoerenden ook 
hun eigen vaktechnische verantwoordelijkheid hebben. De voorkeur van een 
partner kan gedreven zijn vanuit concurrentieoverwegingen en staat vaak in 
nauwe samenhang met de invloed van het budget. Budgetdruk is nog altijd 
een belangrijk fenomeen in de accountancy. De opdrachten worden vandaag 
de dag veelal in vast aanneemsom uitgevoerd (Molenaar, 1995). Uit onderzoek 
is gebleken dat de noodzakelijke efficiencyverbeteringen als gevolg van de 
vaste aanneemsommen naast kostenreductie tevens kan leiden tot 
kwaliteitserosie. Molenaar (1995) definieert kwaliteitserosie als een “lagere dan 
in het maatschappelijk verkeer aanvaardbare kwaliteit in de zin van de 
deugdelijke grondslag voor de af te geven (accountants)verklaring” (p. 2). 
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C Achtergrondinformatie bij hoofdstuk 3 

C.1 Zes verschijningsvormen van psychologische contracten 
(Van den Bande et al., 2002c, p. 20). 
 Weak position in society Strong position in society 

Contrast 1 Loyal Psychological Contract 

 Average age 

 High Seniority 

 Lowest level of education 

 Very weak employability 

 Highest degree of trade union 
membership 

 Lowest wage category 

 Operational job 

 Blue-collar worker or civil servant 

 Active in all sectors 

 Large organizations 

Unattached psychological Contract 

 Young 

 Very low seniority 

 Highest level of education 

 Very strong employability 

 Lowest degree of trade union 
membership 

 Higher wage category 

 Professional or senior management 
job 

 White-collar worker or executive 
level 

 Mainly active in commercial services 

 Small and medium-sized 
organizations 
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(vervolg) 

 Weak position in society Strong position in society 

Contrast 2 Instrumental Psychological Contract 

 Average age 

 Average seniority 

 Low level of education 

 Average employability 

 High degree of trade union 
membership 

 Lower wage category 

 Operational job 

 Blue-collar or white-collar worker 

 Active in all sectors 

 Medium-sized organizations 

Investing Psychological Contract 

 Average age 

 Average seniority 

 High level of education 

 Average employability 

 Low degree of trade union 
membership 

 Highest wage category 

 Senior management job 

 Executive level 

 Active in all sectors 

 Small organizations 
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(vervolg) 

 Weak position in society Strong position in society 

Contrast 3 Weak Psychological Contract 

 Average age 

 Average seniority 

 Average level of education 

 Average employability 

 Average level of trade union 
membership 

 All wage categories 

 Jobs at all hierarchical levels 

 All formal contracts 

 Active in all sectors 

 All sizes of the organization 

Strong Psychological Contract 

 Older 

 High seniority 

 Average level of education 

 Average employability 

 Average degree of trade union 
membership 

 Higher wage category 

 Middle management job 

 Civil servant 

 Active in all sectors 

 Large organizations 

 

C.2 De inhoud van het psychologisch contract 
Auteur(s) Werkgeversverplichtingen Werknemersverplichtingen 

Rousseau 
(1990, 
p. 394); 
Shore en 
Barksdale 
(1998, 
p. 736); 
Turnley et al. 
(2003, p. 194) 

Promotion, high pay, pay based on current 
performance; training, long-term job 
security, career development, 

support with personal problems 

Working extra hours, loyalty, volunteering 
to do non-required tasks on the job, 
advance notice if taking a job elsewhere, 
willingness to accept a transfer, refusal to 
support the employer’s competitors, 
protection of proprietary information, 
spending a minimum of two years in the 
organization 



 

 309

Auteur(s) Werkgeversverplichtingen Werknemersverplichtingen 

Robinson, 
Kraatz, en 
Rousseau 
(1994) 

Rapid advancement, promotion, high pay, 
pay based on current performance; training, 
long-term job security, career development, 

support with personal problems 

Working extra hours, loyalty, volunteering 
to do non-required tasks on the job, 
advance notice if taking a job elsewhere, 
willingness to accept a transfer, refusal to 
support the employer’s competitors, 
protection of proprietary information, 
spending a minimum of two years in the 
organization 

Robinson 
(1996, 
p. 581); 
Robinson en 
Morrison 
(2000, 
p. 534); 
Conway en 
Briner (2002, 
p. 286); 
Turnley et al. 
(2003, 
p. 194); Raja, 
Johns en 
Ntalianis 
(2004, 
p. 356); 
Sturges et al. 
(2005, 
p. 827); 
Coyle-
Shapiro en 
Morrow 
(2006, p. 422) 

Promotion and advancement, high pay, pay 
based on current performance; training, 
long-term job security, career development, 
sufficient power and responsibility 

 



 

 310

Auteur(s) Werkgeversverplichtingen Werknemersverplichtingen 

Herriot, 
Manning, en 
Kidd (1997, 
p. 156-158) 

Provide adequate induction and training, 
ensuring fairness of selection, appraisal, 
promotion and redundancy procedures, 
allowing time off to meet personal or 
family needs, consulting and 
communicating with employees on matters 
which affect them, minimal interference 
with employees in terms of how they do 
their job, to act in a personally and socially 
responsible and supportive way towards 
employees, recognition or reward for 
special contribution or long service, 
provision of a safe and congenial33 work 
environment, fairness and consistency in 
the application of rules and disciplinary 
procedures, equitable with respect to 
market values and consistently awarded 
across the organization, fairness and 
consistency in the administration of benefit 
systems, organizations trying hard to 
provide what job security they can 

To work the hours you are contracted to 
work, to do a good job in terms of quality 
and quantity, to deal honestly with clients 
and the organization, staying with the 
organization, guarding its reputation and 
putting its interests first, treating the 
organization’s property in a respectful way, 
dressing and behaving correctly with 
customers and colleagues, being willing to 
go beyond one’s own job description, 
especially in emergency 

Porter et al. 
(1998, p. 773) 

Give overt recognition and approval for a 
job assignment well done, provide bonus 
pay or incentives based on performance, 
job/career growth opportunities, offer 
meaningful, interesting, challenging work,  

Offer development opportunities (i.e., 
training and education paid by the 
organization) on ongoing basis, offer 
increasing responsibility and autonomy as 
employees feel they are ready, guarantee 
job security for at least one year, increase 
salaries if organization makes greater profit, 
explicitly take into consideration the 
employee's (your) interests when making 
decisions which affect the 

employee (you), opportunity to offer input 
into all the employee's (your) decisions 
which may affect the employee (you) 

 

 

Thomas en 
Anderson 
(1998, p. 753) 

Career prospects, job security, job 
satisfaction, social / leisure aspects, pay, 
effects on family, accommodation 

 

                                                 
33 Sympathiek, gelijkgestemd of gelijkgezind. 
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Auteur(s) Werkgeversverplichtingen Werknemersverplichtingen 

Coyle-
Shapiro en 
Kessler 
(2000, p. 912) 

Long term job security, good career 
prospects, up to date training and 
development, pay increases to maintain a 
standard of living, fair pay in comparison to 
employees doing similar work in other 
organizations, necessary training to do a job 
well, support to learn new skills, fair pay for 
responsibilities in the job, fringe benefits 
that are comparable to employees doing 
similar work in other organizations 

Organizational commitment, organizational 
citizenship behaviour. 

McDonald 
en Makin 
(2000, p. 87) 

Competitive salary, benefits, pay linked to 
performance, recognition of contributions 
to the organisation, training, job security, 
career development, recognition and 
feedback on performance, fairness and 
justice in personnel procedures, 
consultation and communication with 
employees, support with personal and 
family problems, promotion opportunities 

 

Rousseau 
(2000); 
Dabos en 
Rousseau 
(2004, p. 56) 

Concern for my personal welfare, be 
responsive to employee concerns, make 
decisions with my, concern for my long-
term well-being limited involvement in the 
organization, training me only for 
management, a job limited to specific …, 
support me to attain higher levels …, help 
me respond to each greater …, support me 
in meeting higher goals, developmental 
opportunities within this firm, 
advancement within the firm, opportunities 
for promotion, help me develop extremely 
marketable skills, job assignments that 
enhance …, potential job opportunities 
outside …, contracts that create 
employment opportunities elsewhere 

Perform only required tasks, do only what I 
am paid to do, fulfill a limited number of 
responsibilities, only perform specific 
duties, quit whenever I want, I have no 
future obligations, leave at any time I 
choose, I have much fewer commitments 
…, make personal sacrifices for this 
organization, take this organization's 
concerns personally, protect this 
organization's image, commit myself 
personally, seek out assignments that 
enhance the value, build skills to increase 
my value in this organization, make myself 
increasingly valuable to this employer, 
actively seek internal opportunities …, 
accept increasingly challenging 
performance standards, take personal 
responsibility …, continually exceed my 
formal accomplishments, build contacts 
outside firm …, increase my visibility …, 
building skills to increase future 
employment …, seek out assignments that 
enhance my employability 

Turnley en 
Feldman 
(2000, p. 30) 

Salary, pay raises, bonuses, training, 
advancement opportunities, career 
development, overall benefits, retirement 
benefits, health care benefits, decision 
making input, job responsibility, job 
challenge, feedback on job performance, 
supervisory support, organizational 
support, and job security 
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Auteur(s) Werkgeversverplichtingen Werknemersverplichtingen 

Lester en 
Kickul (2001, 
p. 12) 

Competitive salary, health care beneflts, 
adequate equipment to perform, job. 
challenging and interesting, work, and 
increasing responsibilities 

 

Coyle-
Shapiro 
(2002) 

Long-term job security, good career 
prospects, interesting work, involvement in 
decision-making, support to learn new 
skills, pay increases to maintain standard of 
living, fair pay in comparison to employees 
doing similar work in other organizations, 
fair pay for responsibilities in the job and 
fringe benefits that are comparable to 
employees doing similar work in other 
organizations. 

 

Lester et al. 
(2002) 

Overall benefits and healthcare benefits, a 
competitive salary, a fair salary, pay tied to 
the employee’s level of performance, 
opportunities to grow, opportunities for 
career development, opportunities to 
receive promotions, a job that is 
challenging, a job that has high 
responsibility, a job that is interesting, a job 
that provides high autonomy, the materials 
and equipment needed to perform the job, 
the resources needed to perform the job, 
amount of job security, being treated with 
respect, the quality of working conditions, 
being treated fairly 

 

De Vos, 
Buyens en 
Schalk (2003, 
p. 559) 

Opportunities for promotion, 
opportunities for career development 
within the organization, opportunities to 
grow, a job in which you can make 
decisions by yourself, opportunities to 
show what you can do, a job with 
responsibilities, opportunities to use your 
skills and capacities, a good atmosphere at 
work, positive relationships between 
colleagues, a good mutual cooperation, a 
good communication among colleagues, 
financial rewards for exceptional 
performance, wage increases based on your 
performance, an attractive pay and benefits 
package, regular benefits and extras, respect 
for your personal situation, opportunities 
for flexible working hours depending on 
your personal needs, the opportunity to 
decide for yourself when you take your 
vacation, a flexible attitude concerning the 
correspondence between your work and 
private life 

Work fast and efficiently, cooperate well 
with your colleagues, assist your colleagues 
in their work, deliver qualitative work, share 
information with your colleagues, get along 
with your colleagues, work extra hours to 
get your job done, take work home 
regularly, volunteer to do tasks that are 
strictly no part of your job if necessary, 
work during the weekend if necessary, 
protect confidential information about the 
company, use the organization’s properties 
honestly, use the resources you receive 
from the organization honestly (materials, 
budgets), follow the policies and norms of 
the organization, accept no job offers you 
receive from other organizations, not 
immediately look for a job elsewhere, 
remain with this organization for at least 
some years, participate in training courses 
outside your working hours, take personal 
initiative to attend additional training 
courses 
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Auteur(s) Werkgeversverplichtingen Werknemersverplichtingen 

Ten Brink 
(2004, p.  

Ontwikkelingsmogelijkheden, balans tussen 
werk en privé, inhoud van het werk, 
duidelijke taakomschrijving, salaris, 
zekerheid van een baan, werkomgeving / 
atmosfeer, mobiliteit binnen de organisatie, 
autonomie in werkuitvoering, 
mogelijkheden tot promotie, 
prestatiegerelateerde betaling / bonus 

Working extra hours, loyalty, volunteering 
to do non-required tasks on the job, 
advance notice if taking a job elsewhere, 
willingness to accept a transfer, refusal to 
support the employer’s competitors, 
protection of proprietary information 

Coyle-
Shapiro en 
Neuman 
(2004) 

Promotion, high pay, pay based on current 
performance; training, long-term job 
security, career development, support with 
personal problems 

Work extra hours when necessary, 
volunteer to do tasks that are not part of 
the job, look for better ways of doing the 
job, accept a transfer to a different job in 
the organization, look for ways to improve 
the way things are done in the 
department/work area, flexible in working 
hours, work unpaid hours to finish a task, 
look for ways to save costs and adapt to 
changes in the way the job is done and 
make an effort to keep abreast of current 
developments in the organization 

De Cuyper 
en De Witte 
(2006, p. 401) 

Promises with regard to interesting work, a 
reasonably secured job, good pay for the 
job you do, a job that is challenging, career 
prospects, pay commensurate with the level 
of your performance; fair treatment by 
managers and supervisors; a safe working 
environment; and possibilities to work 
together in a pleasant way, organizational 
flexibility in matching demands of non-
work roles with work, help in dealing with 
problems you encounter outside work, 
participation in decision-making, allowing 
to participate in important decisions, and 
opportunities to advance and grow. 
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D Achtergrondinformatie bij hoofdstuk 4 

D.1 Organisatieanalyse van een accountantsorganisatie 

D.1.1 Algemene uitgangspunten 
Verticale differentiatie 

De indeling die Maister schetst komt overeen met de eerste stap van 
organisatiestructurering (Keuning en Eppink, 2004), namelijk die van verticale 
differentiatie, waarbij men in verticale richting verbijzondert “zolang een 
takenpakket nog bestaat uit werkzaamheden met een verschillende loonvoet” 
(p. 121). De verticale verbijzondering heeft tot gevolg dat de meer 
eenvoudige, routinematige werkzaamheden van de accountantscontrole 
overwegend door assistenten verricht zullen worden, terwijl de meer 
complexere zaken door de seniore niveau’s in de organisatie worden 
behandeld. De verticale differentiatie ligt daarmee in lijn met de vaststelling in 
het voorgaande hoofdstuk, dat oordeelvorming van zwaarder gewicht is bij 
niet-routinematige taken, omdat voor deze taken meer ervaring noodzakelijk 
is. 

Hiërarchering 

De tweede stap van structurering volgt op natuurlijke wijze vanuit de eerste 
stap en behelst de hiërarchering van de organisatie. De hogere echelons 
beoordelen de uitgevoerde werkzaamheden van de lagere echelons. Dit schept 
daarmee gezagsverhoudingen (Keuning en Eppink, 2004, p. 123). 
Accountants voeren hun werkzaamheden ook overwegend in teamverband 
uit. 

Functionalisatie 

De volgende stap in organisatiestructurering betreft de functionalisatie van de 
organisatie, waarmee de horizontale uitbouw van de organisatie wordt 
bedoeld en die tot doel heeft “de verbijzondering van gelijkwaardige 
arbeidsverrichtingen tot taken van gelijksoortige of gelijkgerichte 
arbeidsprestaties” (p. 124). Vanuit de theorie onderscheiden Keuning en 
Eppink twee hoofdcriteria van functionalisatie, te weten de eindprestatie, 
leidende tot een product, markt of geografische indeling en de aard of fase 
van de werkzaamheden, leidende tot een functionele indeling. Binnen 
accountantskantoren is sprake van functionalisatie naar eindproduct. De 
verschillende fasen van de accountantscontrole, zoals aangehaald in 
hoofdstuk 2, hebben niet geleid tot het vormen van aparte functies voor deze 
fasen (horizontale differentiatie; Keuning en Eppink, 2004). 
Accountantsorganisaties leveren verschillende soorten diensten aan, variërend 
van accountantscontrole, administratieve dienstverlening tot fiscale aangiften 
en organisatieadvies. Veel accountantskantoren hebben daarom een indeling 
gemaakt naar soort product dat men levert. Een dergelijke indeling biedt de 



 

 315

mogelijkheid om de medewerkers in te delen naar productsoort, zodat het 
personeelsbeleid daarop kan worden afgestemd. Binnen de productsoorten is 
– afhankelijk van het cliëntenpakket – kennis gecentreerd in marktgroepen, 
zoals financiële instellingen, overheidsorganen of dot.com bedrijven. 

Afdelingsvorming 

De vierde stap en laatste stap in de organisatiestructurering betreft 
afdelingsvorming, wat op te vatten is als “het samenvoegen van individuele 
uitvoerders tot organen: afdelingen, divisies of diensten” (Keuning en Eppink, 
2004, p. 128). Deze stap volgt vanuit bestuursmotief noodzakelijkerwijs uit de 
verbijzondering van de derde stap, aangezien functies slechts gedeeltelijk 
verzelfstandigd kunnen worden. De afdelingen binnen accountantskantoren 
zijn ingericht naar het type klant dat men bedient, zoals beursfondsen of 
middenmarkt. Dit is in overeenstemming met de stelling van Keuning en 
Eppink (2004) dat oriëntatie naar markten gewenst is wanneer markten of 
groepen klanten specifieke eigenschappen hebben en via een specifieke 
aanpak tegemoet getreden moeten worden (p. 174). Een accountantskantoor 
heeft derhalve primair een P-indeling en secundair een M-indeling (p. 175). 

Verdere uitbouw van de organisatie 

De lijnorganisatie is de grondvorm voor elke organisatiestructuur (Keuning en 
Eppink, 2004). Naarmate de organisatie groeit, is het mogelijk dat bepaalde 
besturende elementen van de leidinggevende taak via aparte functies aan de 
lijn worden toegevoegd. Dergelijke aparte functies zijn stafdiensten of 
hulpdiensten. Stafdiensten ontstaan als “gespecialiseerde kennis ten behoeve 
van de analyse en het oplossen van beleidsvraagstukken” (p. 103) gebundeld 
wordt. Keuning en Eppink (2004) maken onderscheid in verschillende 
soorten stafdiensten, te weten generalistische, specialistische en persoonlijke 
stafdiensten (p. 136). Generalistische stafdiensten zijn brede stafdiensten, die 
op verschillende terreinen de lijn van advies voorzien. Persoonlijke 
stafdiensten zijn eerder te zien als ‘assistent van’ (p. 136) in plaats van een 
adviesfunctie. Specialistische stafdiensten geven advies op een specifiek 
element van beleid, bijvoorbeeld juridische zaken. Stafdiensten hebben tot 
doel de kwaliteit van de beslissingen van de lijn te verbeteren. De stafdienst 
heeft uitsluitend een adviesbevoegdheid (p. 134) en geen directe invloed op de 
werkzaamheden die de lijn uitvoert. De stafdiensten binnen een 
accountantsorganisatie beperken zich voornamelijk tot juridische zaken of 
kwaliteitstoetsing. 

Hulpdiensten zijn, in tegenstelling tot stafdiensten, in staat dwingende 
aanwijzingen te geven aan de lijn zonder dat er sprake is van een hiërarchische 
verhouding (Keuning en Eppink, 2004, p. 136). Binnen een 
accountantskantoor is vooral sprake van gespecialiseerde hulpdiensten die 
vanuit hun deskundigheidsgebied dwingende aanwijzingen geven, te weten de 
vaktechnische afdeling en de afdeling personeelszaken. De vaktechnische 
afdeling geeft aanwijzingen aan de buitendienst ten aanzien van de te volgen 



 

 316

controleaanpak en de manier van dossiervorming, terwijl tevens richtlijnen 
zijn ingesteld voor het verplicht raadplegen van de vaktechnische afdeling in 
geval van specifieke of specialistische problemen. De afdeling 
personeelszaken is leidend ten aanzien van het opstellen van het 
personeelsbeleid voor de gehele organisatie en het verzorgen van opleidingen 
en trainingen van medewerkers. 

Hulpafdelingen, afdelingen die werkzaamheden overnemen, maar geen 
specifieke deskundigheid inbrengen (Keuning en Eppink, 2004, p. 149) zijn 
binnen accountantskantoren aanwezig in de vorm van de afdeling drukkerij of 
de secretariaten en typekamers. 

De uitbouw van de organisatie kan potentieel ook gevolgen hebben voor de 
zeggenschap binnen deze organisatie. Vanuit de literatuur zijn drie vormen 
van zeggenschap te onderscheiden (Keuning en Eppink, 2004, p. 139). De 
eerste vorm betreft de hiërarchische chef of beherende baas. Deze persoon is 
“verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen een afdeling” 
(p. 139). Dit geeft deze persoon beslissingsbevoegdheid over “onderwerpen 
die samenhangen met de aandacht die (…) aan een personeelslid moet 
worden gegeven” (p. 139). Keuning en Eppink (2004) geven daarbij 
voorbeelden als werving en selectie, beoordeling en promotie, sancties, 
opleidingen en dergelijke. De tweede vorm van zeggenschap heeft betrekking 
op de operationele chef of werkbaas. Deze functionaris heeft de bevoegdheid 
om ter beschikking staand personeel werkopdrachten te geven. Idealiter staan 
deze werkopdrachten in relatie tot de algemene raamopdracht van de 
hiërarchische chef. De derde en laatste vorm van zeggenschap is vervat in de 
functionele chef of vakbaas. De functionele chef heeft zeggenschap over de 
onderwerpen die samenhangen met de manier waarop een taak wordt 
uitgevoerd, “de vaktechnische aspecten” (p. 140). 

In een accountantskantoor zijn de zojuist behandelde vormen van 
zeggenschap verenigd in één persoon: de partner van het kantoor. Zodra het 
accountantskantoor echter in omvang groeit, zal de eenheid van bevel 
(Keuning en Eppink, 2004, p. 140) grotendeels verlaten moeten worden als 
gevolg van de verticale en horizontale differentiatie. De hiërarchische 
zeggenschap komt daarmee nog steeds toe aan de partners, maar de 
operationele zeggenschap komt in handen van de managers en 
afdelingshoofden, terwijl het bureau vaktechniek van het accountantskantoor 
de functionele zeggenschap op zich neemt. Zoals we eerder in deze paragraaf 
constateerden heeft het bureau vaktechniek de bevoegdheid dwingende 
bepalingen aan de accountants in de organisatie op te leggen. Dit maakt dat 
deze functionele zeggenschap qua aard gelijkwaardig is aan de andere vormen 
van zeggenschap. De accountant bevindt zich op het snijpunt van 
hiërarchische en functionele zeggenschap. Een accountant dient – vanwege 
het persoonlijke karakter van het beroep – altijd zelfstandig tot een oordeel te 
komen. Om moverende en gemotiveerde redenen moet een accountant 
daarom kunnen afwijken van de geldende voorschriften. Ten aanzien van 
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deze laatste opmerking zou de vraag op kunnen komen of de accountant dan 
nog wel een vrije beroepsoefenaar is, of eerder een uitvoerder van regels. Het 
antwoord op deze vraag ligt besloten in de mate van detail in de 
voorschriften. De voorschriften zijn richtlijnen voor de accountant en geen 
gedetailleerde werkbeschrijving. De accountant zal op basis van vakkundige 
oordeelsvorming de richtlijnen op de specifieke situatie moeten en kunnen 
toepassen. 

D.1.2 Organisatorische consequenties van het accountantsberoep 
De aard van het accountantsberoep biedt ons verdere aanknopingspunten 
voor het structureren van accountantsorganisaties. In het voorgaande 
hoofdstuk memoreerden wij dat accountancy bestempeld is als een vrij 
beroep. Daarbij hebben we stilgestaan bij de voornaamste kenmerken van een 
vrij beroep, te weten: een ‘body of knowledge’, professionele normen, 
aanwezigheid van een beroepsorganisatie en erkenning door de maatschappij 
(Sorensen en Sorensen, 1974). Bezien we nu deze vier kenmerken vanuit een 
organisatorische invalshoek. 

Body of knowledge 

Binnen de beroepsgroep zijn verschillende richtlijnen opgesteld om aan het 
product van de accountantscontrole vorm te geven. De algemene richtlijnen 
worden vervolgens geïnternaliseerd binnen de individuele 
accountantskantoren. De gedegen toepassing van de ‘body of knowledge’ is van 
cruciaal belang voor de continuïteit van de accountantsorganisatie, mede als 
gevolg van de aanwezigheid van het vierde kenmerk: erkenning door de 
maatschappij. De accountantsorganisatie heeft daarom behoefte om de 
professionals voorschriften op te leggen om tot eenduidige toepassing van de 
‘body of knowledge’ binnen het accountantskantoor te komen en zo de kwaliteit 
van de dienstverlening te waarborgen. Vanuit de nieuwe regelgeving, zoals de 
Verordening Accountantsorganisaties (te verschijnen) en de Wet Toezicht 
Accountantsorganisaties (vermoedelijk vanaf 1 oktober 2006) worden 
accountantskantoren hier ook op afgerekend door de toezichthouders. Voorts 
heeft een accountantsorganisatie de behoefte om het kennisdomein verder te 
ontwikkelen en zo te blijven inspelen op de behoefte van het maatschappelijk 
verkeer. In de organisatie zal daarom meer dan gemiddeld middelen voor het 
(verder) ontwikkelen van de ‘body of knowledge’ aan daartoe uitgeruste 
afdelingen worden gealloceerd. 

Professionele normen 

De ethische normen waarmee de accountants werken tijdens de uitoefening 
van hun beroep hebben in Nederland wettelijke status, aangezien de Gedrags- 
en Beroepsregels Registeraccountants (GBR-1994) een verordening zijn van 
de Wet op de Registeraccountants (WRA). Op grond van deze WRA hebben 
verordeningen een min of meer gelijke status. Naleving van deze ethische 
code is van het hoogste goed voor accountants. De overige richtlijnen (de 
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‘body of knowledge’) dienen ter ondersteuning van dit normenkader. In de 
organisatorische structuur van het accountantskantoor heeft dit gevolgen 
voor de manier waarop de werkzaamheden van accountants worden 
vormgegeven. Daarnaast kunnen aanpalende werkzaamheden, van 
bijvoorbeeld adviseurs, onder invloed van het normenkader staan. Vanuit de 
organisatietheorie zijn coördinerende mechanismen nodig die zorgdragen dat 
accountants hun werkzaamheden in overeenstemming met het normenkader 
uitvoeren. Het ontwerp van de juiste functies en functieomschrijvingen is dan 
van belang. 

Beroepsorganisatie 

Het Koninklijk NIVRA (NIVRA) behartigt de belangen van de beroepsgroep 
als geheel. De bemoeienis van de beroepsorganisatie bij de structurering van 
de accountantsorganisatie is betrekkelijk gering. De vrije beroepsbeoefenaar is 
immers vrij in de manier waarop deze in samenwerkingsverband het kantoor 
organisatie. Het NIVRA heeft slechts één bepaling opgelegd: een 
accountantskantoor dient overwegend door accountants te worden bestuurd. 
Deze bepaling vindt overigens navolging in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties. Voor de organisatiestructuur zelf heeft dit echter 
geen specifieke gevolgen. 

Erkenning door de maatschappij 

De functie van de accountant bestaat bij de gratie van het maatschappelijk 
verkeer. Centraal voor de functie staat het vertrouwen dat de accountant in de 
uitvoering legt en waarmaakt richting dit maatschappelijk verkeer (Limperg, 
1932, 1933). Het maatschappelijk verkeer, wellicht bij monde van de politiek, 
heeft grote invloed op de manier waarop en in voorkomende gevallen welke 
werkzaamheden plaatsvinden. Zo is de scheiding van controle en advies reeds 
langere tijd onderwerp van discussie. Daarnaast hebben de 
boekhoudschandalen en bedrijfsfraudes hun uitwerking op de publieke opinie 
ook niet gemist. Ook hier gaan nieuwe voorschriften voor accountants 
invloed krijgen op de manier waarop deze de werkzaamheden uitvoeren. In 
termen van organisatietheorie kan dit gevolgen hebben voor de inrichting van 
de werkzaamheden en de coördinatiemechanismen in een 
accountantskantoor. 

Centraalstelling van vaktechniek 

In zijn beschouwing van accountantskantoren onderscheidt Bindenga (1973) 
twee soorten organisaties binnen het kantoor, de vaktechnische organisatie en 
de niet-vaktechnische of algemene organisatie. De vaktechnische organisatie is 
opgezet ter bepaling van het dienstenpakket (p. 284) van het 
accountantskantoor. De vraag daarbij is welke vormen van dienstverlening, 
gezien de competenties van de individuele leden, mogelijk zijn. Daarnaast is 
de vaktechnische organisatie van belang voor het aanvaarden van opdrachten 
(p. 284). Een accountantskantoor kan cliënten niet accepteren, zonder een 



 

 319

analyse van de soort cliënt en de betrouwbaarheid van de cliënt te hebben 
uitgevoerd. Tevens is de vaktechnische organisatie verantwoordelijk voor het 
handhaven van het kwaliteitsniveau (p. 284). Wederzijdse beoordeling van 
uitgevoerde werkzaamheden, het uitgeven van richtlijnen en het trainen van 
medewerkers kunnen hieronder worden begrepen. Tenslotte borgt de 
vaktechnische organisatie de voorzieningen die een accountantskantoor dient 
te treffen in het kader van de collectieve verantwoordelijkheid (p. 284). Indien 
beroepsbeoefenaren namelijk met elkaar onder gemeenschappelijke naam 
naar buiten treden, zijn zij ieder individueel verantwoordelijk voor het 
collectief. 

De niet-vaktechnische of algemene organisatie bestaat volgens Bindenga 
(1973) uit zes onderdelen, te weten: 

 Keuze van maatschapsleden; 

 Huishoudelijke en personeelszaken; 

 Verdelen van opdrachten; 

 Administratie en financiën; 

 Samenwerking met andere accountants en andere beroepsbeoefenaren; en 

 Interne en externe informatieverschaffing. 

Volgens Bindenga (1973) voert de vaktechnische organisatie in het algemeen 
de boventoon in de organisatiestructurering, omdat “het specifieke van de 
organisatie van een accountantskantoor is dat er sprake is van een 
samenwerking van mensen die intellectuele diensten verlenen” (p. 332). 
Volgens hem zijn de beroepsbeoefenaren de dominante coalitie in een 
accountantskantoor aangezien zijn de wezenlijke doelactiviteiten verrichten en 
“daarom de organisatie beheersen” (p. 332). 

D.2 De ontwikkelingscyclus van een accountantsorganisatie 
Ondernemingen verschillen in sterke mate in “omvang, groeimogelijkheden, 
(…) organisatorische opzet en de wijze waarop (…) wordt geleid” (Keuning, 
2006, p. 25). Uit onderzoek is echter gebleken dat iedere onderneming min of 
meer dezelfde stadia in de ontwikkeling doorloopt, met ook soortgelijke 
problemen. In figuur 4 zijn de verschillende stadia van een onderneming 
grafisch weergegeven (Keuning, 2006). We zullen aan de hand van deze stadia 
een accountantsorganisatie nader bestuderen. Het eerste stadium van groei is 
te kenmerken als de pioniersfase, welke onder dominante invloed van de 
oprichters van de organisatie staat. In dit stadium zijn accountantsorganisaties 
vaak te bestempelen als “eenpitters”. Accountants die voor zichzelf beginnen 
en een bedrijf starten, ofwel accountants die in klein samenwerkingsverband 
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een accountantskantoor opzetten. Keuning (2006) merkt op dat in dit stadium 
er betrekkelijk weinig aan managementactiviteit plaatsvindt. Ook is de formele 
organisatie gering. De groei van de onderneming wordt echter niet 
belemmerd door gebrek aan management of formele inrichting van de 
organisatie. Aan het eind van het eerste stadium kan de pionier echter de groei 
niet meer alleen aan en de leiderschapscrisis dient zich aan. Deze crisis is op te 
lossen door het aantal medewerkers van de onderneming uit te breiden, zodat 
de werkzaamheden verdeeld kunnen worden. Deze verdeling zorgt ervoor dat 
de onderneming kan overleven en zo het tweede stadium kan doormaken. 
Vanuit de leer van Limperg (1932, 1933) zien we hier dat 
accountantskantoren assistent-accountants aantrekken om de meer 
eenvoudige werkzaamheden van de accountant-eigenaren over te nemen. De 
organisatie in de eerste tijd van haar bestaan een sterk gecentraliseerde 
functionele vorm (Keuning, 2006, p. 67). 

Figuur A.4. Groeistadia van een onderneming 
(gebaseerd op Keuning, 2006, p. 64). 

Het tweede stadium geeft aan dat een bedrijf voldoende levensvatbaar is. Er 
zijn voldoende afnemers en men is in staat deze afnemers ook te behouden. 
De aandacht van het management verschuift nu van “het opbouwen van een 
bestaansbasis naar het tot stand brengen van een juist evenwicht tussen de 
inkomsten en de uitgaven” (p. 67). De groei in dit stadium bestaat uit het 
sterk dirigeren van de werkzaamheden. De centrale ‘macht’ in de organisatie is 
nog niet veranderd. De accountants zijn als het ware nog altijd de baas, zowel 
van het accountantskantoor als geheel, als van de uitvoering van de 
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werkzaamheden. De accountant-eigenaar als dirigent van de werkzaamheden 
ziet zichzelf in dit stadium mogelijk geconfronteerd met het feit dat 
leidinggevende medewerkers “een gevoel van onzelfstandigheid” (p. 68) 
ervaren. Controleleiders wensen daadwerkelijk te ervaren dat zij de controle 
kunnen leiden; met uiteraard in achtneming van de ‘body of knowledge’. Hiermee 
dient de autonomiecrisis zich aan. Verdere groei in deze fase is alleen mogelijk 
door bewust meer werkzaamheden te delegeren. De organisatiestructuur is in 
het tweede stadium nog altijd eenvoudig en gecentraliseerd functioneel van 
vorm met wellicht een “relatief geringe mate (…) van interne 
arbeidsverdeling” (p. 68). 

Het derde stadium heeft voornamelijk betrekking op het consolideren van het 
succes van de onderneming. In het tweede stadium heeft de onderneming 
aangetoond levensvatbaar te zijn. Nu is het de tijd om deze levensvatbaarheid 
om te zetten in duurzaamheid. De omvang van de organisatie begint nu 
dermate vormen aan te nemen dat de oorspronkelijke eigenaren meer op 
afstand van de onderneming komen te staan. Managers worden aangesteld 
om taken van de eigenaren over te nemen. Ook ontstaan nu de eerste 
gespecialiseerde functies. Ten aanzien van het accountantskantoor ontstaat 
meer scheiding tussen de eerder door Bindenga (1973) onderkende 
vaktechnische organisatie en de algemene organisatie. In het bijzonder voor 
ondersteunende activiteiten, zoals personeelsmanagement, worden 
afzonderlijke afdelingen opgezet. Afhankelijk van de vraag of specialistisch 
kennis noodzakelijk is én of de afdeling dwingende aanwijzingen kan geven, is 
er sprake van een hulpdienst of een hulpafdeling. De organisatievorm voor 
het derde stadium is nog relatief gecentraliseerd, hoewel Keuning (2006) 
spreekt van een “gedecentraliseerde functionele vorm” (p. 72) als tussenvorm 
naar bijvoorbeeld een productorganisatie of divisiestructuur. De formele 
organisatie wordt ook steeds belangrijker. Zolang de organisatie blijft groeien 
ontwikkelt zich nadere onderverdeling van hoofdfuncties. Keuning (2006) 
noemt hier verkoop, productie of inkoop. Zo ontstaat de “volledig 
afdelingsgewijs opgebouwde (…) relatief gecentraliseerde functionele vorm” 
(p. 73). Accountantskantoren hebben deze evolutie echter nooit gemaakt. Er 
is weliswaar sprake van een afdeling inkoop, maar deze is meer gericht op 
aantrekken van kantoorartikelen en eventueel ondersteunende diensten, dan 
dat er sprake is van technische inkopen. In de uitvoering van de kerntaken 
van een accountantskantoor is nooit een splitsing naar functies gemaakt. 

Volgens Keuning is het vierde stadium, die van expansie een keerpunt voor 
de organisatie. Indien de eigenaar van de onderneming het toestaat, kan deze 
onderneming uitgroeien tot een grote onderneming. Binnen de accountancy is 
deze groei ontstaan door uitbreiden van het aantal kantoorlocaties 
(zelfstandige groei) en het samengaan met andere accountantskantoren (fusies 
en overnames). Er vindt hier een verdergaande decentralisatie van de 
organisatie plaats. Ook worden in deze fase het productportfolio verder 
uitgebreid of geformaliseerd. Accountantsorganisatie bieden bijvoorbeeld 
accountantsproducten, adviesproducten en belastingproducten aan. Deze 
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indeling is bij veel accountantskantoren terug te vinden, vaak zelfs in de naam: 
“Kantoor ABC. Accountants en Adviseurs”. Binnen deze productstructuur 
zien we vervolgens de noodzaak tot verdere specialisering ontstaan. Conform 
de leer van Limperg kan een accountant niet alwetend zijn in elk denkbare 
bedrijfstak. Sommige accountants hebben zich daarom gespecialiseerd in een 
bepaalde bedrijfstak. Deze specialisering is vervolgens formeel terug te vinden 
in de organisatiestructuur, namelijk in de vorm van marktgroepen. Deze 
marktgroepen zijn niet hetzelfde als een marktstructuur, maar eerder virtuele 
samenwerkingsverbanden binnen de organisatie. 

Vanuit stadium 4 ontwikkelt de formele organisatie zich steeds verder. Het 
aantal procedures en richtlijnen neemt toe om de coördinatie binnen de 
onderneming te sturen. Het gevaar bestaat dat de regels en procedures de 
overhand nemen in de organisatie, zodat de volgende crisis zich aandient: de 
bureaucratiecrisis. De ondernemingsleiding dient nu te zorgen voor een 
optimale verhouding tussen “belangrijkste taken, management en organisatie” 
(Keuning, 2006, p. 83). Dit kan bijvoorbeeld door recentralisatie van bepaalde 
taken en “het terugdringen van het aantal besturingsniveau’s” (p. 83). Dit is 
ook het geval geweest bij accountantskantoren. Waar de kantoorlocaties in 
een eerdere fase min of meer als eigen koninkrijkjes opereerden, zien we nu 
dat er een nieuwe centralisatie van – vooral – ondersteunende functies 
plaatsvindt. Men maakt als het ware weer nieuwe afspraken met elkaar. In 
geval van een accountantskantoor zijn dit afspraken tussen de accountant-
eigenaren onderling. Keuning (2006) onderkent hierbij wel dat deze afspraken 
niet moeten leiden tot een gevoel van uitholling van de functie. Het streven 
naar optimale verhoudingen kan echter leiden tot verstarring, de crisis van 
stadium 5. Keuning merkt op dat deze crisisvorm zich nogal eens voordoet 
bij “grote ondernemingen die rendabel blijven dankzij hun omvangrijke 
marktaandeel en/of financiële middelen” (p. 85). Deze opmerking is vooral te 
plaatsen ten aanzien van de grotere accountantskantoren in Nederland. 
Dankzij het wettelijke monopolie op accountantscontrole, zien de grotere 
kantoren van Nederland zich voorzien van een min of meer stabiele 
inkomstenbron. Deze grotere accountantskantoren worden echter zo groot, 
dat de gelijkheid die men in het begin huldigde steeds minder valide wordt als 
besturingsmodel. Bovendien hebben de ondernemingsrisico’s, zoals claims, er 
mede voor gezorgd dat accountantskantoren een andere juridische structuur 
hebben aangemeten (zie ook § 4.2.1). Men heeft getracht deze juridische 
structuur in het bedrijfsmodel niet door te laten klinken, zodat er een 
overlegcrisis ontstaat: de entente besluitvorming verlamd de organisatie in 
haar verdere potentieel. De overlegcrisis is te bestrijden door het weer 
invoeren van de zakelijkheid in de onderneming. De verzakelijking en 
deregulering zorgen voor verdere groei van de organisatie. Binnen de 
accountantskantoren is dit fenomeen waarneembaar geweest. Men heeft de 
juridische structuur aangepast naar een rechtspersoon en verdere maatregelen 
van controlling getroffen op de resultaten per locatie, met sluiting van bepaalde 
vestigingen en portefeuilles als gevolg daarvan. 
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Stadium 6 vervolgens leidt de onderneming naar verdere groei. Stadium 6 
heeft ook nadelige gevolgen. De verzakelijking kan omslaan in 
“vernummering, verkilling, (…) uitkammen (…) en (…) snijden van tijd” 
(Keuning, 2006, p. 86). Dit fenomeen heeft zich in de accountancy 
aangediend via het ontstaan van toenemende budgetdruk (Molenaar, 1995). In 
feite is de trend van budgetdruk nog altijd gaande (Klüth, 2003). Keuning 
(2006) schetst dat een dergelijke situatie tot een identiteitscrisis (intern) en een 
legitimatiecrisis (extern) leidt. Binnen de accountancy vindt deze crisis onder 
meer weerslag in het feit dat accountantskantoren zich hebben ontwikkeld tot 
‘one-stop-shops’ waar een potentiële cliënt alle vormen van zakelijke 
financiële dienstverlening lijkt te kunnen afnemen. Accountantskantoren zien 
zich vanuit de maatschappij geconfronteerd met de vraag wat voor een soort 
onderneming zij zijn geworden. De eerste geluiden over het 
‘onafhankelijkheidsdebat’ dienen zich in dit stadium aan. 
Accountantskantoren hebben deze geluiden naar onze mening lange tijd 
genegeerd, waardoor de crisis niet is opgelost via een geïntegreerd mens- en 
omgevingsbeeld (stadium 7), maar in feite is doorgerold in een volgende crisis, 
die van het vertrouwen (stadium 8). 

Stadium 8 (niet opgenomen in figuur 4) betreft verdere groei via fusies of 
netwerkstructuren. De laatste megafusie in de accountancy was die van Price-
Waterhouse en Coopers & Lybrand in 1998. KPMG en Ernst & Young 
hebben in hetzelfde jaar gepraat over een fusie, maar deze is uiteindelijk door 
onderlinge verschillen niet doorgegaan. De grotere accountantskantoren 
maken deel uit van een netwerk van firma’s. Iedere firma is zelfstandig 
gevestigd, maar dient zich via een samenwerkingsovereenkomst wel aan de 
mondiale voorschriften van het netwerk te houden. Het einde van stadium 8, 
de vertrouwenscrisis, is het gevolg van “een overschatting van 
samenwerkingscapaciteit” (p. 105) en “een tekortschieten van ethische codes 
en onderlinge spelregels” (p. 89). Ten aanzien van accountantsorganisaties 
heeft deze crisis zich rond 2001 in volle omvang afgespeeld met de 
boekhoudschandalen en de teloorgang van ArthurAndersen. 
Accountantskantoren hebben zich moeten herbezinnen op hun 
maatschappelijke bijdrage, maar hebben de boot gemist om zelfregulering te 
verscherpen, met het ontstaan van specifieke wet- en regelgeving (Sarbanes-
Oxley, Wet toezicht accountantsorganisaties) als gevolg. Afstoting van 
bedrijfsonderdelen diende aan te tonen dat accountantskantoren weer 
onafhankelijk konden opereren. Nieuwe onafhankelijkheidsvoorschriften 
hebben verdere verscherping van de dienstverlening gebracht. Uiteindelijk 
heeft de boekhoudcrisis er voor gezorgd dat accountantskantoren alsnog in 
stadium 6 en 7 zijn ‘teruggevallen’: besluitvorming is minder vrij geworden, 
wat tot verstarring leidt. Voorts moeten accountantsorganisaties zich nu 
bezinnen op nieuwe vormen van groei. In paragraaf 2.2 hebben we daar al 
aandacht aanbesteed. De bezinning vindt ook plaats. Accountantskantoren 
durven weer in de toekomst te kijken en aandacht te besteden aan verbetering 
of verbreding van hun dienstverlening. 
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Stadium 9 dient zich ondertussen wellicht ook aan: interne consolidatie, 
waarin accountantskantoren van verschillende landen binnen hetzelfde 
netwerk juridische fusies aangaan om pan-Europese organisaties te vormen. 
Ernst & Young en KPMG hebben inmiddels dergelijke structuren opgezet. 
Achtergronden zijn niet direct duidelijk, evenals voordelen. In eerdere jaren 
was de strategie vooral gericht op individualiteit om de gevolgen van claims 
voor het netwerk te beperken. Cliënten van Big-4 kantoren opereren ook al 
langer mondiaal, dus het argument dat zij het zouden eisen of afdwingen was 
eerder kennelijk niet aanwezig. Wel is duidelijk, dat de vorming van deze 
(zeer) grote accountantsorganisaties gevolgen kan / zal hebben voor de 
binding van de professionals (zie hoofdstuk 3). Voelen zij zich straks nog wel 
thuis bij de organisatie? En wat betekenen de veranderen voor de staat van 
hun psychologisch contract? 
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D.3 Human Resource Management 

D.3.1 Onderscheid tussen personeelsmanagement en HRM 
De visie op personeel lijkt kennelijk een bepalende factor in het onderscheid 
tussen HRM en personeelsmanagement. Op basis van literatuuronderzoek 
komt Guest (1987) tot de indeling, zoals weergegeven in tabel 2. 

Tabel A.2. Classificatie van 
personeelsmanagement en HRM volgens 
Guest (1987, p. 507). 

Onderdeel Personeelsmanagement HRM 

Tijd en planningperspectief  Korte termijn 

 Reactief 

 Adhoc 

 Marginaal 

 Lange termijn 

 Proactief 

 Strategisch 

 Geïntegreerd 

Psychologisch contract Gericht op gehoorzaamheid 
(‘compliance’) 

Gericht op binding (‘commitment’) 

Beheerssystemen Externe maatregelen Zelfcontrole 

Relatie met werknemers  Meervoudig 

 Collectief 

 Laag vertrouwen 

 Enkelvoudig 

 Individueel 

 Hoog vertrouwen 

Organisatorische voorkeur  Bureaucratisch / Mechanistisch 

 Gecentraliseerd 

 Geformaliseerde functies / rollen 

 Organisch 

 Overgedragen 

 Flexibele functies / rollen 

Rolvervulling Specialist / Professional Geïntegreerd in het lijnmanagement 

Evaluatie criteria Minimalisatie van kosten Maximalisatie van nut 

D.3.2 Conceptuele benaderingen van Human Resource Management 
We zullen nu stilstaan bij enkele conceptuele benaderingen van Human 
Resource Management. Begin jaren 80 van de vorige eeuw is een aanvang 
gemaakt met de ontwikkeling van concepten ten aanzien van HRM. De 
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benaderingen van Michigan en Harvard zijn daarbij dominant gebleken. Een 
verdere uitwerking van de Harvard-benadering is de zogenaamde Resource 
Based View of the Firm. Deze theorie is voor ons onderzoek van belang op 
grond van de menselijke invalshoek in deze theorie. Omdat binnen de 
Nederlandse context accountantskantoren ook met sociale, juridische en 
concurrentie aspecten te maken hebben, behandelen we tot slot het 
institutionalisme. 

De Michigan-benadering 
De Michigan-benadering, genoemd naar de universiteit van de auteurs, maakt 
onderdeel uit van de strategische HRM stroming, die stelt dat HRM de 
doelstelling van de organisatie moet dienen en is daarom volgens Boselie 
(2002) meer gericht op Human Resource Management. De benadering is dan 
ook vooral gericht op de ontwikkeling van medewerkers die van belang zijn 
om de (strategische) doelstellingen van de onderneming te behalen, de 
zogenaamde “well-educated, high-skilled knowledge workers” (p. 20). 
Figuur 5 geeft een grafische benadering van het Michigan-model, al is de 
presentatie niet voor iedere auteur gelijk (zie bijvoorbeeld Paauwe, 2004, voor 
een andere benadering). 

Onderzoek heeft zich vervolgens gericht op de mate waarin HRM-beleid en 
de organisatiestrategie op elkaar zijn afgestemd. Hierbij onderscheidt men 
twee vormen van afstemming, namelijk horizontale afstemming, waarbij het 
gaat om de afstemming tussen de afzonderlijke HRM praktijken op elkaar en 
verticale afstemming, waarbij het gaat om de afstemming tussen HRM als 
geheel en de organisatiestrategie (Boselie, 2002, p. 19). Verbanden met de 
strategietheorie van Michael Porter zijn ook regelmatig gelegd (Guest, 1997). 
Hoewel accountantskantoren wel degelijk bedrijven zijn (Bindenga, 1973), zijn 
wij voor dit onderzoek minder geïnteresseerd in de strategische doelstellingen 
van het kantoor. 
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Figuur A.5. De Michigan-benadering van 
HRM (Fombrun et al., 1984; in: Boselie, 2002, 
p. 19). 

De Harvard-benadering 
Het Harvard-model (wederom naar aanleiding van de universiteit van de 
auteurs) van Beer et al. (1984) is volgens Boselie (2002) gericht op Human 
Resource Management en volgens andere auteurs daarmee gericht op de 
ontwikkeling van alle medewerkers van de organisatie (in: Boselie, 2002). Het 
Harvard-model is volgens Paauwe (2004) niet alleen gericht op de 
economische prestaties van een onderneming, maar geeft ook aandacht aan 
sociale en maatschappelijke consequenties, zoals het welzijn van medewerkers 
(p. 26). Vanwege de bijna gelijktijdige verschijning met de Michigan-
benadering, worden de modellen vaak met elkaar vergeleken en misschien 
zelfs op een continuüm geplaatst. Het Harvard-model is in figuur 6 grafisch 
weergegeven. 

Vanwege de personele uitgangssituatie biedt de Harvard-benadering 
aanknopingspunten voor ons onderzoek. Immers, een accountantsorganisatie 
verricht onstoffelijke diensten en is derhalve aangewezen op de kennis en 
kunde van haar personeel. Een goede binding met het personeel, zonder wie 
het product in het geheel niet tot stand komt, is dan van eminent belang. 
Tevens biedt het model inzage in de manier waarop externe factoren invloed 
kunnen uitoefenen op de opbouw en samenstelling van het HRM beleid. Ook 
hier zien we aanknopingspunten voor ons onderzoek, aangezien de aard van 
de dienstverlening van accountants maakt dat deze zich aan maatschappelijke 
conventies dient te houden. Bovendien is de publieke opinie voor de 
accountantskantoren van wezenlijk belang, aangezien het vak bestaat bij gratie 
van het maatschappelijk verkeer. 
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Figuur A.6. Het Harvard-model (Beer et al., 
1984, in: Paauwe (2004, p. 25). 

Resource Based View of the Firm (RBV) 
Vanuit het gedachtegoed van onder meer Porter en Penrose heeft Wernerfelt 
(1984) de analyse van organisaties van producten verplaatst naar 
productiemiddelen. Een productiemiddel is volgens Wernerfelt “anything 
which could be thought of as a strengt hor weakness of a given firm” (p. 172). 
De centrale gedachte achter RBV is dat “a firm wants (…) to create a 
situation where its own resource position directly or indirectly makes it more 
difficult for others to catch up” (p. 173). De inzet van dergelijke 
productiemiddelen leidt derhalve tot een concurrentievoordeel. Het begrip 
productiemiddel wordt overigens in brede zin bedoeld en omvat naast fysieke 
kapitaalgoederen ook menselijke en organisatorische kapitaalgoederen 
(Barney, 1991, p. 101), dus niet alleen machines en grondstoffen, maar 
bijvoorbeeld ook kennis en interactie tussen werknemers. Barney (1991) heeft 
vervolgens toegevoegd dat een productiemiddel aan vier criteria dient te 
voldoen wil er sprake zijn van een productiemiddel dat een 
concurrentievoordeel oplevert. Deze vier criteria zijn (p. 105-106): waardevol 
(valuable), schaars (rare), moeilijk te kopiëren (imperfectly imitable) en niet 
vervangbaar door andere middelen (non-substitutable). Een productiemiddel is 
waardevol indien het een positieve bijdrage levert aan de effectiviteit en 
efficiency waarmee de onderneming of organisatie haar strategie bereikt. Er is 
sprake van een schaars productiemiddel indien het desbetreffende 
productiemiddel niet zomaar toegankelijk is voor andere marktpartijen. Er 
dient een bepaalde mate van uniekheid aan het productiemiddel te kleven. Dit 
is de kern van de gedachte dat productiemiddelen moeilijk te kopiëren moeten 
zijn. Barney (1991) onderscheidt hierbij drie mogelijke scenario’s van moeilijk 
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te kopiëren middelen. Ten eerste kan er sprake zijn van een uniek moment in 
de tijd, waarop de organisatie toegang heeft verkregen tot het productiemiddel 
in kwestie. De onderneming is als het ware op de juiste plaats op het juiste 
moment. De overige ondernemingen die dat niet zijn, hebben daardoor – zo 
is de gedachte – een concurrentieachterstand. Ten tweede bestaat de 
mogelijkheid dat er onvoldoende inzicht is in de causaliteit tussen 
productiemiddel en de uiteindelijke toegevoegde waarde. “It is not clear that 
the resources that can be described are the same resources that generate a 
sustained competitive advantage” (p. 109). Barney geeft overigens aan dat de 
onderneming in kwestie dit zelf ook niet behoeft te weten, uitgaande van de 
redenering dat wanneer de causaliteit wel bekend is, deze juist wél gekopieerd 
kan worden. Ten derde, en tenslotte, kan er sprake zijn van een sociaal 
complexe context, waarin de productiemiddelen zodanig verweven zijn met 
elkaar, dat de organisatie zelf er niet of nauwelijks systematische beheersing en 
beïnvloeding op uit kan oefenen. Wright et al. (2001) en Paauwe (1991) 
hebben vervolgens de Resource Based View binnen de context van HR 
gebracht met de stelling dat mensen de vier elementen van Barney in zich 
hebben om zo te komen tot de Human Resource Based View, wat sterke 
verwantschap vertoont met de Harvard-benadering van HRM. Figuur 7 geeft 
een grafische weergave van Paauwe’s visie op de Human Resource Based View. 

 

Figuur A.7. Contextually Based Human 
Resource Theory (Paauwe, 2004, p. 91). 

In dit model bepalen drie soorten mechanismen de speelruimte die 
ondernemingen hebben ten aanzien van de inrichting van HRM. Ten eerste 
zijn er concurrentiekrachten werkzaam op de ondernemingen. Paauwe (2004) 
heeft het in dit geval over factoren als producten, markten en technologieën. 
Ten tweede is er sprake van institutionele krachten, die – zie hieronder – 
bestaan uit sociale, culturele en juridische dimensies. Ten derde bepaalde de 
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achtergrond van de organisatie zelf, in termen van organisatorische historie en 
ontwikkeling deels de beslissingen van de ondernemingsleiding. Met zijn 
model verenigt Paauwe de zienswijzen van institutionalisme met die van 
Harvard en Michigan, in de zin dat een organisatie weliswaar vanuit de 
strategie een bepaalde invulling van HRM nastreeft, maar dat deze invulling 
deels ook het gevolg is van krachten die buiten de organisatie liggen. De 
ruimte om te manoeuvreren, volgens Paauwe (2004) te omschrijven als 
“strategic choice” (p. 91), hangt samen met de samenstelling van de markt, de 
concurrentiestrategie, de financiële slagkracht en de hoogte van de personele 
kosten. Onderstaand is in een tabel het continuüm van veel tot weinig ruimte 
om te kiezen weergegeven in relatie tot de zojuist onderkende componenten 
(Paauwe, 1991, in: Boselie, 2002, p. 59). 

Tabel A.3. Continuüm van speelruimte 
(Paauwe, 1991) 

Speelruimte Condities 

Groot Klein 

Marktstructuur Monopolie Polipolie 

Concurrentiestrategie Differentiatie / Focus Prijs 

Ratio personele kosten / totale kosten Limiet naar 0 Limiet naar 1 

Financiële slagkracht Aanwezig Afwezig. 

 
Boselie (2002) geeft aan dat de mate van speelruimte in Nederland deels 
bepaald is door de contextuele omgeving van een Nederlandse onderneming. 
In tegenstelling tot de Verenigde Staten van Amerika of het Verenigd 
Koninkrijk kent Nederland een sterke traditie van vakbonden en 
ondernemingsraden, die, als gevolg van wetgeving en jurisprudentie, grote 
invloed kunnen hebben op het vormgeven van HR-beleid (p. 59). In het 
model van Paauwe vindt dit zijn weerslag in de samenstelling van de 
‘dominant coalition’, die volgens Paauwe bijvoorbeeld bestaat uit “top 
management, the supervisory board, (…) work counsils, shop stewards and 
(…) the HRM department” (p. 92). 

De gepresenteerde modellen laten zonder uitzondering zien dat “HRM 
onlosmakelijk verbonden (is, GK) met de bredere doelstelling van een 
onderneming” (Van Otterlo, 1999, p. 61), waarbij HRM als een middel is op 
te vatten om doelstellingen te realiseren. Vanuit deze gedachte is HRM vaak 
bestempeld als Kritische Succes Factor, hoewel onderzoek van Van Otterlo 
ook heeft laten zien dat er sprake kan zijn van een Kritische Risico Factor 
(Van Otterlo, 1999, p. 62) indien HRM niet goed aansluit bij de overige 
organisatiedoelstellingen. 
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Institutionalisme 
Onder meer Paauwe (2004) ziet toegevoegde waarde in het doen van 
contextuele aanpassingen aan de dominerende modellen (Michigan en 
Harvard; GK). Deze aanpassingen vloeien voort uit de notie dat organisaties 
deel uitmaken van een bredere context, zodat bepaalde HR-keuzes omtrent 
beleid niet ten dienste van de organisatie zijn gemaakt, maar simpelweg een 
voortvloeisel van de contextuele omgeving van de organisatie zijn. De 
stroming achter deze notie staat bekend als Institutionalisme, waarbij de 
gedachte centraal staat dat “calling orgnizations ‘institutions’ means that they 
are not simply black boxes that produce goods and services, but human 
organizations driven by emotions and tradition” (Jaffee, in: Paauwe, 2004, 
p. 41). Volgens Dacin is het process van institutionaliseren “the process by 
which societal expectations of appropriate organizational action influence the 
structuring and behaviour of organizations in given ways” (in: Paauwe, 2004, 
p. 42). Het institutionalisme veronderstelt voorts dat organisaties is aanpassen 
naar de contextuele verwachtingen om een toename in geloofwaardigheid en 
continuïteit te bewerkstelligen. De focus op context en de centrale plaats van 
de mens in deze gedachtegang, maakt dat de stroming verwant is aan de 
Harvard-benadering van HRM. Het institutionalisme gaat echter verder in het 
uitwerken van de sociale context van de Harvard-benadering door de 
introductie van drie mechanismen, die invloed uitoefenen op de manier 
waarop binnen organisaties de besluitvorming (omtrent HR-beleid) 
plaatsvindt. Deze mechanismen zijn (Boselie, 2002): coercive forces, mimetic forces 
en normative forces (p. 25). Coercive forces, of dwingende krachten, volgen uit de 
sociale en politieke omgeving van een organisatie en betreffen bijvoorbeeld de 
invloed van sociale partners of wet- en regelgeving van de overheid (Paauwe, 
2004). Mimetic forces, de imiterende krachten, komen voort uit de onzekerheid 
van organisaties in relatie tot de concurrentie, waardoor men deze 
concurrentie imiteert of het gebied van strategie of meewaait met de dan 
populaire managementtheorieën (“fashionable hypes in the field of 
management”, Paauwe, 2004, p. 43). Normative forces, de normatieve krachten, 
hebben betrekking op de ontwikkeling van de organisatie. De gedachte hierbij 
is dat de professionalisering van de organisatie de introductie van bepaalde 
HR-onderwerpen veroorzaakt. 

Figuur 8 geeft een grafische samenvatting van de verschillende krachten weer. 
Het bestaan van de inwerkende krachten is volgens het institutionalisme en 
oorzaak dat er homogeniteit tussen organisaties ontstaat (Boselie, 2002; 
Paauwe, 2004). Men gaat dan echter wel voorbij aan de keuzevrijheid van een 
organisatie om de breedte en diepgang van implementatie van de 
verschillende krachten naar eigen dunken te variëren. 
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Figuur A.8. Het krachtenveld van HRM 
(Boselie, 2002, p. 58). 

D.3.3 Empirisch onderzoek naar Human Resource Management 
In de voorgaande sectie hebben we aan de hand van een drietal modellen een 
algemene schets van Human Resource Management gegeven. Vanuit de 
gepresenteerde modellen is zichtbaar dat HRM niet op zichzelf, maar in 
contact met de omgeving staat. De modellen laten tevens zien dat er 
verschillende zienswijzen mogelijk zijn op het observeren van deze omgeving, 
namelijk enerzijds vanuit een ondernemingsperspectief (strategie) of een 
belanghebbendenperspectief (contextoriëntatie of institutionalisme). In de 
navolgende bespreking staan we nader stil bij meer empirisch gerichte 
onderzoeken, waarbij de focus van het onderzoek gericht is geweest op de 
specifieke typering of invulling van HRM binnen organisaties. We behandelen 
eerst onderzoek naar beheersing versus binding van medewerkers en 
vervolgens onderzoek naar de maximalisatie van HRM systemen. Deze 
behandeling is gestoeld op onze gedachtelijn dat accountantsorganisaties 
vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid behoefte hebben aan het 
beheersen van hun personeel, terwijl de professionalisering van dit personeel 
meer nadruk vereist op het kunnen binden van de beroepsbeoefenaren. De 
behandeling van best practice modellen kan ons wellicht inzicht verschaffen in 
de optimalisatie van HRM binnen accountantskantoren. 

Control versus commitment 
Walton (1985) heeft de HRM praktijken van twee chemische fabrieken 
onderzocht en vastgesteld wat het effect van deze praktijken op de 
performance van de desbetreffende organisaties was. Hij maakte hierbij 
onderscheid in control strategies en commitment strategies (p. 78). De control 
strategy wordt gekenmerkt door “the wish to establish order, exercise control, 
and achieve efficiency in the application of the work force” (p. 78). De 
commitment strategy daarentegen, is meer gericht op de ontwikkeling van 
medewerkers en inspraak bij het maken van beslissingen. Walton noemt in dit 
verband dat “in this new commitment-based approach to the work force, jobs 
are designed to be broader than before, to (…) upgrade operations, not just 
maintain them” (p. 79). De auteur spreekt overigens geen voorkeur uit voor 
een bepaalde strategie, want hoewel onderzoek heeft aangetoond dat 
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commitment systemen tot betere prestaties leiden (zie voor een uitvoerige 
bespreking Wood en Wall, 2002), is Walton van mening dat de keuze af dient 
te hangen van de soort onderneming en de omgeving waarin de onderneming 
zich bevindt, “especially those requiring intricate teamwork, problem solving, 
organizational learning, and self-monitoring, are better suited than others to 
the commitment model” (Walton, 1985, p. 80). Boselie voegt hier aan toe dat de 
management in de commitment strategie meer als een coach en leidsman 
optreedt dan als toezichthouder of ‘baas’ (p. 35). Voorts wijst Boselie erop dat 
binnen de strategieën ook nog sprake kan zijn van horizontale en verticale 
afstemming van HRM (specifiek geldig voor de Michigan benadering). De 
horizontale afstemming betekent dat HR activiteiten niet alleen met de 
strategie moeten overeenstemmen (verticale afstemming), maar ook met 
elkaar. Huselid (in: Boselie, 2002) noemt in dit verband dat “the application of 
individual HR practices in research on HRM and performance runs the risk of 
overestimating effects in contrast to a systems or bundle approach” (p. 28). 

Een andere interessante aanvulling van Boselie in de beschrijving van control 
versus commitment systemen, is de toevoeging van McGregor’s Theory X en 
Theory Y, wat Boselie als de uiteindelijke bron voor het onderscheid tussen 
control en commitment systemen ziet. Theorie X veronderstelt dat de gemiddelde 
mens niet wenst te werken, waardoor in beginsel de meeste mensen 
gedwongen moeten worden om actief te worden. Voorts hebben de meeste 
mensen behoefte aan controle en een leidinggevende (Keuning en Eppink, 
2004, p. 397). Theory Y, daarentegen, veronderstelt dat controleren en 
bedreiging met straf niet de enige manieren zijn om mensen actief te maken, 
maar dat men ook via ‘self-control’ doelen kan bereiken (p. 398). Voorts 
kunnen de juiste omstandigheden ervoor zorgen dat medewerkers op zoek 
gaan naar verantwoordelijkheid en deze niet alleen (reactief) aanvaarden. 
Boselie heeft dit als volgt grafisch weergegeven (in: Boselie, 2002, p. 38): 

 

 

Figuur A.9. Relatie tussen motieven en HRM 
systemen. 
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De schematische weergave laat tevens analoog aan Porter zien welke 
concurrentiemechanismen van toepassing zijn op de verschillende HRM 
systemen. Binnen de commitment systemen zijn voorts verschillende 
verschijningsvormen te onderkennen. Zo kan er sprake zijn van affectieve 
commitment, de emotionele binding met de organisatie (Born & Jansen, 2001). 
Daarnaast is er continuïteitscommitment, waarin medewerkers een afweging 
maken tussen kosten en risico’s van blijven of vertrek; “negatief 
geformuleerd: blijft iemand (…) omdat de kosten van vertrek (…) groter zijn 
dan de kosten van blijven” (p. 356). Tot slot kan er sprake zijn van 
normatieve commitment; de binding als gevolg van persoonlijke normen en 
waarden (Born & Jansen, 2001). Overigens heeft de term commitment systemen 
betrekking op de inrichting van HRM. Het is niet gezegd dat commitment 
systemen ook daadwerkelijk het commitment van de medewerkers tot gevolg 
heeft. Boselie (2002) concludeert naar aanleiding van zijn onderzoek dat de 
veronderstelling dat control en commitment systemen eenzelfde continuüm 
betreffen, niet terecht is. Ook geeft hij aan dat het van belang is hoe men naar 
een begrip als commitment kijkt. Is het een interventie-instrument van HRM of 
juist een uitkomst van HRM? (p. 40). 

Best practice modellen 
Deze vorm van onderzoek gaat er vanuit dat, ondanks het feit dat 
ondernemingen en mensen uniek zijn, er toch overeenkomsten te vinden zijn 
in HRM binnen succesvolle bedrijven (Hilltrop, 1996). De aanname van de 
onderzoekers is dat “als een geïntegreerde set van HRM-praktijken gericht 
wordt op de normatieve doelstellingen commitment, kwaliteit en flexibiliteit, dan 
volgt daar automatisch betere prestatie van medewerkers uit, hetgeen leidt tot 
betere organisatieprestaties” (Van Otterlo, 2000). Vooral het werk van Pfeffer 
uit 1994 is een bekend voorbeeld van deze vorm. Pfeffer veronderstelt dat 
“greater use of 16 specific practices, (…) will result in higher productivity and 
profit across all types of organization” (Boselie, 2002, p. 49; Paauwe, 2004, 
p. 53). Pfeffer heeft onderzoek verricht naar “what effective firms do with 
people” (Hilltrop, 1996, p. 633). De best practices van Pfeffer zijn in de 
onderstaande tabel weergegeven. 
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Tabel A.4. De 16 best practice HR praktijken 
volgens Pfeffer (in: Hilltrop, 1996, p. 634). 

1. Financial incentives for excellent performance 9. High investment in training and skill 
development 

2. Work organization practices that motivate 
employee effort and capture benefits of know-
how and skill 

10. Having people do multiple jobs and job 
rotation 

3. Rigorous selection and selectivity in recruiting 11. Elimination of status symbols 

4. Higher than average wages 12. A more compressed distribution of salaries 
across and within levels 

5. Employee share ownership plans 13. Promotion from within 

6. Extensive information sharing 14. A long-term perspectice 

7. Decentralisation of decision-making and 
empowerment 

15. Measurement of HR practices and policy 
implementation 

8. Work organization base don self-managed 
teams 

16. A coherent view of the employment relation 

Resultaten 
Er is veel onderzoek verricht naar de effecten van HRM op de organisatie. In 
het bijzonder is daarbij aandacht geschonken aan de invloed van HRM op de 
prestaties van ondernemingen (Guest, 1997). Het is niet de intentie van dit 
onderzoek een uitputtend overzicht te verschaffen van de resultaten van 
eerdere onderzoeken, noch een samenvatting van eerdere verrichtingen te 
geven. Voor uitgebreide behandelingen verwijzen we gaarne naar Wood en 
Wall (2002), Boselie (2002) en Paauwe (2004), alsmede Hilltrop (1996) en 
Guest (1997). Guest (1997) komt tot de conclusie dat er drie soorten 
onderzoek te onderscheiden zijn, te weten: 

 De integratie van strategie en HRM; 

 HRM als een samenstel van ideale praktijken; 

 HRM als een consistente bundel of consistent systeem. 

Guest concludeert dat er voor alle soorten onderzoek empirische 
ondersteuning is, maar dat verreweg de meeste aandacht is uitgegaan naar 
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HRM als samenstel van ideale praktijken. Guest merkt op dat er nog altijd een 
gebrek is aan een consistente theorie die HRM koppelt aan 
organisatieprestatie. Boselie (2002) komt na uitgebreid onderzoek naar de 
relatie tussen HRM en organisatiepresentatie tot een soortgelijke conclusie. 

Er zijn een aantal gemeenschappelijke delers te onderkennen in de 
onderzoeken tot dusver. Zo is ons (maar ook Guest, 1997) opgevallen dat 
veel van de gezaghebbende artikelen afkomstig zijn uit de Verenigde Staten 
van Amerika. Onder meer Paauwe (2004) merkt hierbij op dat de mate van 
vrijheid in Amerika in de toepassing van HRM en HR-beleid groter is dan 
bijvoorbeeld in Nederland, waar de vakbeweging van oudsher een grote(re) 
invloed op personeelsbeleid heeft (gehad). Overigens blijkt uit de 
samenvatting van Boselie (2002) dat ook in Nederland geregeld onderzoek is 
verricht (p. 192). Wat ons voorts is gebleken is dat de onderzoeken zich 
vooral in de industriële sectoren hebben voltrokken (Wood en Wall, 2002). 
Met name de “zware” industrie, zoal staal producenten en 
automobielindustrie zijn veelvuldig onderwerp van onderzoek geweest. De 
dienstensector is in dit oogpunt alleen belicht vanuit de gezondheidszorg, 
verzekeringen en architectuur. Deze eenzijdigheid betekent ons inziens dat de 
resultaten van de onderzoeken tegen de context van de industrie bekeken 
moeten worden, wat derhalve gevolgen heeft voor de generaliseerbaarheid 
van de uitkomsten en aanbevelingen. 

Een ander, ons in het oog springend detail, is de manier waarop performance 
in de onderzoeken is geoperationaliseerd. Er is veel focus op financiële 
indicatoren, zoals rentabiliteit van het eigen vermogen, marge of 
productiviteit. De niet-financiële indicatoren beperken zich tot 
verkoopstatistieken, verzuim en kwaliteit van de producten. De keuze voor 
deze operationalisering is wellicht tweeledig. Ten eerste zijn deze indicatoren 
goed te definiëren en vooral ook goed meetbaar. Dit maakt de discussie over 
de validiteit van een dergelijke indicator beperkt. Ten tweede komt de 
operationalisering voort uit de keuze van onderzochte ondernemingen. De 
gekozen indicatoren passen namelijk goed bij de industriële sector. We vragen 
ons hardop af of deze indicatoren voor de dienstensector ook valide zijn. 
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E Achtergrondinformatie bij hoofdstuk 5 

E.1 Vignetten vakkundige oordeelsvorming 

E.1.1 Casusbeschrijving 1 
 

Algemeen 

U bent verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van de 
onderstaande onderneming. De genoemde onderneming is al gedurende vier 
jaar cliënt van uw kantoor. In voorgaande jaren is altijd een goedkeurende 
accountantsverklaring verstrekt. De casusbeschrijving ziet af van eventuele 
invloeden van algemeen economische aard, zoals inflatie en 
renteontwikkelingen. 

Casusbeschrijving 

Frituur B.V., gevestigd te Den Bosch, produceert frites, kroketten en 
bitterballen. Het gehele assortiment bedraagt ongeveer 20 verschillende 
producten. Afnemers zijn in Nederland gevestigde detaillisten in de 
horecasector, cafetaria’s, campingwinkels, et cetera. Vaste afnemers zijn 
voorts een tiental grotere bedrijven zoals horeca-afdelingen van dierentuinen 
en pretparken. De laatste tijd wordt er ook verkocht aan buitenlandse 
detaillisten in de Europese Unie. 

De productie is verspreid over drie vestigingen in Den Bosch, Venlo en 
Haarlem. Elke fabriek fungeert als een min of meer autonome eenheid. 
Afleveringen vinden plaats via een eigen bezorgdienst. De vennootschap kent 
een decentrale administratie en decentrale personeelsafdelingen. De 
verkoopprijzen worden centraal door de directie vastgesteld. De inkoop van 
grondstoffen geschiedt via gemeenschappelijke contracten met leveranciers. 

De directie bestaat uit twee broers en hun zwager, die tevens algemeen 
directeur is. Samen bezitten zij ongeveer 60% van het geplaatste 
aandelenkapitaal. 40% is in handen van familieleden van de directie. Iedere 
directeur heeft de leiding over een fabriek. Verder zijn er drie commissarissen 
aangesteld. Het aantal personeelsleden is ongeveer 200. 
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De voorlopige jaarcijfers voor 2007 geven het volgende beeld (in Euro): 

Balans 

Activa Passiva 

Fabriekshallen 43.243.000 Aandelenkapitaal 5.325.000 

Overige materiële vaste activa 20.819.000 Agioreserve 13.693.000 

Debiteuren (incl. voorziening 
dub.deb.) 

19.219.000 Algemene reserve 57.052.000 

Voorraden 62.459.000 Leningen 36.514.000 

Overlopende activa 7.687.000 Crediteuren 38.057.000 

Liquide middelen 6.726.000 Overlopende passiva 9.512.000 

Totaal activa 160.153.000 Totaal passiva 160.153.000 

 

Resultatenrekening 

Netto-omzet 201.450.000 

Kostprijs van de verkopen 163.017.000 

Brutomarge 38.433.000 

Personeelskosten 12.383.000 

Overige kosten 6.320.000 

Brutoresultaat 19.730.000 

Vennootschapsbelasting 5.919.000 

Nettoresultaat 13.811.000 
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Vraag 1 

Wat is op grond van uw vakkundige oordeelsvorming uw inschatting van de 
materialiteit voor deze onderneming? 

Vraag 2 

Op basis van historische informatie heeft Frituur B.V. een ouderdomsanalyse 
van haar debiteurenbestand uitgevoerd. Deze analyse heeft geleid tot een 
voorziening voor dubieuze debiteuren van EUR 1.500.000. Op basis van uw 
bevindingen inzake de interne beheersing van Frituur B.V. omtrent 
debiteuren en debiteurenbeheer, bent u van mening dat de voorziening voor 
dubieuze debiteuren EUR 2.450.000 dient te bedragen. De directie van 
Frituur B.V. is niet van plan de voorziening voor dubieuze debiteuren aan te 
passen, omdat zij van mening is dat uw controleverschil ad EUR 950.000 niet 
materieel is voor de jaarrekening. 

Wat is op grond van uw vakkundige oordeelsvorming uw inschatting van het 
materiële belang van de voorgestelde correctie? 

Geheel niet materieel Onzeker Geheel materieel 

 

Vraag 3 

Uitgaande van het feit dat de directie inderdaad de jaarrekening niet wenst aan 
te passen, wat zou de strekking van uw verklaring dan zijn? 

Goedkeurende 
verklaring 

verklaring met 
beperking 

afkeurende verklaring 
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E.1.2 Casusbeschrijving 2 
 

Algemeen 

U bent verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van de 
onderstaande onderneming. De genoemde onderneming is al gedurende tien 
jaar cliënt van uw kantoor. In voorgaande jaren is altijd een goedkeurende 
accountantsverklaring verstrekt. De casusbeschrijving ziet af van eventuele 
invloeden van algemeen economische aard, zoals inflatie en 
renteontwikkelingen. 

Casusbeschrijving 

Kleding B.V., statutair gevestigd te Utrecht, exploiteert in Europa diverse 
kledingwinkels. Deze winkels zijn in verschillende formules ondergebracht 
om verschillende typen consumenten aan te trekken. Zo zijn er winkels met 
haute couture, confectiemode en discounters. De vennootschap is 
beursgenoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs. 

De onderneming heeft vestigingen in onder anderen Rotterdam, Amsterdam, 
Barcalona, Kopenhagen, Boedapest, Berlijn en Parijs. De onderneming is 
georganiseerd rondom een filiaaladministratie. Afleveringen vinden plaats via 
een eigen transportdienst. Alle vestigingen in een bepaalde winkelformule 
kennen dezelfde indeling en uitstraling. De vennootschap kent een centrale 
administratie en personeelsafdeling. Ook worden de verkoopprijzen centraal 
door de directie vastgesteld. De inkoop van kleding en accessoires geschiedt 
via gemeenschappelijke contracten met leveranciers. 

De Raad van Bestuur bestaat uit vijf personen. Verder fungeert een Raad van 
Commissarissen van vier personen. Het aantal personeelsleden is ongeveer 
70.000. 
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De voorlopige jaarcijfers voor 2007 geven het volgende beeld: 

Balans (in EUR 1.000) 

Activa Passiva 

Immateriële vaste activa 163.500 Aandelenkapitaal 420.600 

Onroerend goed 2.310.000 Agioreserve 106.600 

Overige materiële vaste activa 1.265.800 Algemene reserve 628.100 

Voorraden (incl. voorziening 
incourant) 

374.300 Leningen 2.038.200 

Overlopende activa 734.300 Crediteuren 867.800 

Liquide middelen 362.600 Overlopende passiva 1.149.200 

Totaal activa 5.210.500 Totaal passiva 5.210.500 

 

Resultatenrekening (in EUR 1.000) 

Netto-omzet 7.797.700 

Kostprijs van de verkopen 4.812.100 

Brutomarge 2.985.600 

Verkoopkosten 1.625.700 

Overige kosten 522.700 

Brutoresultaat 837.200 

Vennootschapsbelasting 251.160 

Nettoresultaat 586.040 
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Vraag 1 

Wat is op grond van uw vakkundige oordeelsvorming uw inschatting van de 
materialiteit voor deze onderneming? 

Vraag 2 

Op basis van historische informatie heeft Kleding B.V. een ouderdomsanalyse 
van haar voorraden uitgevoerd. Deze analyse heeft geleid tot een voorziening 
voor incourante voorraden van EUR 28.000.000. Op basis van uw 
bevindingen inzake de voorraden en voorraadbeheer van Kleding B.V., bent u 
van mening dat de voorziening voor incourante voorraden EUR 50.000.000 
dient te bedragen. De Raad van Bestuur is niet van plan de voorziening voor 
incourante voorraden aan te passen, omdat zij van mening is dat uw 
controleverschil ad EUR 22.000.000 niet materieel is voor de jaarrekening. 

Wat is op grond van uw vakkundige oordeelsvorming uw inschatting van het 
materiële belang van de voorgestelde correctie? 

Geheel niet materieel Onzeker Geheel materieel 

 

Vraag 3 

Uitgaande van het feit dat de Raad van Bestuur inderdaad de jaarrekening niet 
wenst aan te passen, wat zou de strekking van uw verklaring dan zijn? 

Goedkeurende 
verklaring 

verklaring met 
beperking 

afkeurende verklaring 
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E.1.3 Casusbeschrijving 3 
 

Algemeen 

U bent verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van de 
onderstaande onderneming. De genoemde onderneming is al gedurende tien 
jaar cliënt van uw kantoor. In voorgaande jaren is altijd een goedkeurende 
accountantsverklaring verstrekt. De casusbeschrijving ziet af van eventuele 
invloeden van algemeen economische aard, zoals inflatie en 
renteontwikkelingen. 

Casusbeschrijving 

Disc B.V., statutair gevestigd te Londen, exploiteert mondiaal diverse 
muziekwinkels. Deze winkels zijn in verschillende formules ondergebracht 
om verschillende typen consumenten aan te trekken. De formules variëren 
van mainstream tot klassieke muziek en jazz. Daarnaast verkopen de meeste 
formules aanverwante accessoires, zoals MP3-spelers. De vennootschap is 
beursgenoteerd aan de Londense effectenbeurs. 

De onderneming heeft vestigingen in onder anderen Den Haag, Barcalona, 
Londen, Moskou, Sidney en New York. De vestigingen zijn filialen van de 
holding. Vestigingen in een bepaalde winkelformule kennen allen dezelfde 
indeling en uitstraling. De vennootschap kent een centrale administratie en 
personeelsafdeling. Ook worden de verkoopprijzen centraal door de directie 
vastgesteld. De inkoop van CD’s, DVD’s en accessoires geschiedt via 
gemeenschappelijke contracten met leveranciers. 

De Raad van Bestuur bestaat uit vier personen. Verder fungeert een Raad van 
Commissarissen van drie personen. Het aantal personeelsleden is ongeveer 
50.000. 
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De voorlopige jaarcijfers voor 2007 geven het volgende beeld: 

Balans (in EUR 1.000) 

Activa Passiva 

Immateriële vaste activa 163.500 Aandelenkapitaal 420.600 

Onroerend goed 2.310.000 Agioreserve 106.600 

Overige materiële vaste activa 1.265.800 Algemene reserve 628.100 

Voorraden (incl. voorziening 
incourant) 

374.300 Leningen 2.038.200 

Overlopende activa 734.300 Crediteuren 867.800 

Liquide middelen 362.600 Overlopende passiva 1.149.200 

Totaal activa 5.210.500 Totaal passiva 5.210.500 

 

Resultatenrekening (in EUR 1.000) 

Netto-omzet 7.797.700 

Kostprijs van de verkopen 4.812.100 

Brutomarge 2.985.600 

Verkoopkosten 1.625.700 

Overige kosten 522.700 

Brutoresultaat 837.200 

Vennootschapsbelasting 251.160 

Nettoresultaat 586.040 
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Vraag 1 

Wat is op grond van uw vakkundige oordeelsvorming uw inschatting van de 
materialiteit voor deze onderneming? 

Vraag 2 

Op basis van historische informatie heeft Disc B.V. een ouderdomsanalyse 
van haar voorraden uitgevoerd. Deze analyse heeft geleid tot een voorziening 
voor incourante voorraden van EUR 28.000.000. Op basis van uw 
bevindingen inzake de voorraden en voorraadbeheer van Kleding B.V., bent u 
van mening dat de voorziening voor incourante voorraden EUR 50.000.000 
dient te bedragen. De Raad van Bestuur is niet van plan de voorziening voor 
incourante voorraden aan te passen, omdat zij van mening is dat uw 
controleverschil ad EUR 22.000.000 niet materieel is voor de jaarrekening. 

Wat is op grond van uw vakkundige oordeelsvorming uw inschatting van het 
materiële belang van de voorgestelde correctie? 

Geheel niet materieel Onzeker Geheel materieel 

 

Vraag 3 

Uitgaande van het feit dat de Raad van Bestuur inderdaad de jaarrekening niet 
wenst aan te passen, wat zou de strekking van uw verklaring dan zijn? 

Goedkeurende 
verklaring 

verklaring met 
beperking 

afkeurende verklaring 
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E.1.4 Casusbeschrijving 4 
 

Algemeen 

U bent verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van de 
onderstaande onderneming. De genoemde onderneming is al gedurende vier 
jaar cliënt van uw kantoor. In voorgaande jaren is altijd een goedkeurende 
accountantsverklaring verstrekt. De casusbeschrijving ziet af van eventuele 
invloeden van algemeen economische aard, zoals inflatie en 
renteontwikkelingen. 

Casusbeschrijving 

Cargo B.V., gevestigd te Rotterdam, verzorgt expeditie- en inspectiediensten 
aan derden. De vennootschap heeft zich gespecialiseerd in natuurlijke oliën en 
vetten. De voornamelijk vaste afnemers zijn in Europa gevestigde industriële 
ondernemingen, voornamelijk in de persoonlijke verzorgingsindustrie. Cargo 
streeft naar de totale verzorging van transport en documentatie. 

De dienstverlening is verspreid over drie vestigingen in Rotterdam, 
Amsterdam en Antwerpen. Elke vestiging fungeert als een min of meer 
autonome eenheid. Inspecties vinden plaats via een eigen inspectiedienst. De 
vennootschap kent een decentrale administratie en decentrale 
personeelsafdelingen. Ook worden de tarieven centraal door de directie 
vastgesteld. Inhuur van derden, zoals zeetransport geschiedt via 
gemeenschappelijke contracten met rederijen. 

De directie bestaat uit twee broers en hun vader, die tevens algemeen 
directeur is. Samen bezitten zij ongeveer 60% van het geplaatste 
aandelenkapitaal. 40% is in handen van overige familieleden van de directie. 
Iedere directeur heeft de leiding over een fabriek. Verder zijn er drie 
commissarissen aangesteld. Het aantal personeelsleden is ongeveer 200. 
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De voorlopige jaarcijfers voor 2007 geven het volgende beeld: 

Balans 

Activa Passiva 

Kantoorpanden 43.243.000 Aandelenkapitaal 5.325.000 

Overige materiële vaste activa 20.819.000 Agioreserve 13.693.000 

Debiteuren (incl. voorziening dub.deb.) 19.219.000 Algemene reserve 57.052.000 

Onderhanden werk 62.459.000 Leningen 36.514.000 

Overlopende activa 7.687.000 Crediteuren 38.057.000 

Liquide middelen 6.726.000 Overlopende passiva 9.512.000 

Totaal activa 160.153.000 Totaal passiva 160.153.000 

 

Resultatenrekening 

Netto-omzet 201.450.000 

Kosten van uitbesteed werk 163.017.000 

Brutomarge 38.433.000 

Personeelskosten 12.383.000 

Overige kosten 6.320.000 

Brutoresultaat 19.730.000 

Vennootschapsbelasting 5.919.000 

Nettoresultaat 13.811.000 
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Vraag 1 

Wat is op grond van uw vakkundige oordeelsvorming uw inschatting van de 
materialiteit voor deze onderneming? 

Vraag 2 

Op basis van historische informatie heeft Cargo B.V. een ouderdomsanalyse 
van haar debiteurenbestand uitgevoerd. Deze analyse heeft geleid tot een 
voorziening voor dubieuze debiteuren van EUR 1.500.000. Op basis van uw 
bevindingen inzake de interne beheersing van Frituur B.V. omtrent 
debiteuren en debiteurenbeheer, bent u van mening dat de voorziening voor 
dubieuze debiteuren EUR 2.450.000 dient te bedragen. De directie van 
Frituur B.V. is niet van plan de voorziening voor dubieuze debiteuren aan te 
passen, omdat zij van mening is dat uw controleverschil ad EUR 950.000 niet 
materieel is voor de jaarrekening. 

Wat is op grond van uw vakkundige oordeelsvorming uw inschatting van het 
materiële belang van de voorgestelde correctie? 

Geheel niet materieel Onzeker Geheel materieel 

 

Vraag 3 

Uitgaande van het feit dat de directie inderdaad de jaarrekening niet wenst aan 
te passen, wat zou de strekking van uw verklaring dan zijn? 

Goedkeurende 
verklaring 

verklaring met 
beperking 

afkeurende verklaring 



 

 349

E.2 Vragenlijst psychologisch contract 
 
Inleiding 

Welkom bij Stilte voor de Storm, een wetenschappelijk onderzoek naar de 
manier waarop accountantsorganisaties professionals kunnen binden en 
boeien. Via deze vragenlijst bent u in de gelegenheid om uw mening te geven 
over aspecten van uw werk en daarmee invloed uit te oefenen op HR-beleid 
van accountantsorganisaties. 

Niemand binnen uw organisatie krijgt inzage in de ingevulde vragenlijsten. De 
onderzoeker zal alleen statistische samenvattingen rapporteren. Individuele 
antwoorden zullen in geen enkel geval openbaar worden gemaakt. Ook wordt 
er niet getracht individuele antwoorden te identificeren of te achterhalen. 

Deze vragenlijst bestaat uit drie delen: 

Deel I – Uzelf 

In dit deel van de vragenlijst wordt u verzocht enkele algemene gegevens over 
uzelf te verstekken. Deze informatie is nodig voor een goede analyse van de 
resultaten. Uw anonimiteit wordt hierbij niet aangetast. 

Deel II – Uw mening 

In deel II van de vragenlijst krijgt u uitspraken over diverse aspecten van uw 
werk te zien. Wij vragen u naar uw mening en uw ervaring. Er bestaat in dat 
geval geen goede of foute antwoorden. 

Deel III – Cases 

De vragenlijst wordt besloten met een tweetal cases. U krijgt een 
casusbeschrijving te lezen en vervolgens worden per casus drie korte vragen 
gesteld. 

Invulinstructie 

Om de vragenlijst in te vullen, kruist (“X”) u het antwoord aan, dat het beste 
uw mening of ervaring weergeeft. Als u niet over een antwoord kunt 
beslissen, of als u een stelling niet van toepassing acht, gebruik dan de optie 
“Neutraal”. Kruis slechts één antwoord per vraag aan. Wanneer u van 
gedachte verandert, maak dan het vakje met het foute antwoord geheel 
zwart en kruis vervolgens het goede antwoord aan. 

DANK VOOR UW MEDEWERKING 
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Over uzelf  

Wat is uw geboortejaar? __________________ 

Sinds wanneer bent u werkzaam in 
de accountancy? 

 
__________________ 

Wat is uw geslacht  Man 

 Vrouw 

Wat is uw vaste standplaats?  
__________________ 

Hoe vaak bent u van werkgever of 
kantoor bij dezelfde werkgever 
gewisseld? 

 Eerste kantoor 

 1 keer 

 2 keer 

 3 keer 

 4 keer 

 5 keer 

 Meer dan 5 keer 

Wat is uw huidige functie?  Partner / Aandeelhouder 

 Directeur / Salary partner 

 (Senior) Manager (of equivalent) 

 Controleleider (of equivalent) 

 Trainee (of equivalent) 

 Junior-trainee (of equivalent) 
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Via welke leergang bent u als 
accountant afgestudeerd? 

 NIVRA-opleiding 

 Nyenrode 

 Universitair 

 NOvAA-opleiding 

 HEAO 

 Buitenlandse opleiding 

 Nog studerend 

Welke andere universitaire of HBO-
opleiding heeft u genoten? 

 
__________________ 

In welke hoedanigheid bent u bij uw 
kantoor werkzaam? 

 Openbaar accountant 

 Adviseur of Consultant 

 Anders, namelijk ____________ 
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Uw mening 

Definities 

In de vragenlijst zijn enkele algemene begrippen opgenomen. Ga bij het 
beantwoorden van de stellingen uit van de volgende definities: 

“Accountantskantoor” verwijst naar [Naam accountantskantoor]. 

“Beoordelaar” verwijst naar uw performance manager of leidinggevende die 
met u uw jaargesprek voert. 

 

 

De volgende vragen hebben betrekking op de inhoud van uw 
werkzaamheden. 

Mijn accountantskantoor biedt 
mij… 

Over-
wegend Geregeld

Enigs-
zins Beperkt Zelden

[1]…veelomvattend en divers 
werk 

     

[2]…uitdagend werk      

[3]…werk waar ik mijn ei in kwijt 
kan 

     

[4]…werk waarmee ik me 
verbonden voel 

     

[5]…werk waar ik wat van kan 
leren 

     

 

De volgende vragen hebben betrekking op de mate van duidelijkheid in uw 
werk. 

Mijn accountantskantoor biedt 
mij… 

Over-
wegend Geregeld

Enigs-
zins Beperkt Zelden

[51]…een duidelijke omschrijving 
van mijn taken 

     

[52]…duidelijke instructies over 
wat ik wel en niet mag doen in 
mijn werk 

     

[53]…duidelijke instructies over 
hoe ik het werk moet uitvoeren 
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De volgende vragen hebben betrekking op de ontwikkelingsmogelijkheden 
binnen uw accountantskantoor. 

Mijn accountantskantoor biedt 
mij… 

Over-
wegend Geregeld

Enigs-
zins Beperkt Zelden

[6]…de mogelijkheid tot het 
volgen van trainingen en 
cursussen 

     

[7]…interne opleidingen om 
meerdere taken te kunnen 
uitvoeren 

     

[8]…uitbreiding van mijn 
takenpakket als ik mijn huidige 
taken goed uitvoer 

     

[9]…de mogelijkheid nieuwe 
vaardigheden en kennis te 
ontwikkelen voor mijn huidige 
werk 

     

[10]…de mogelijkheid nieuwe 
vaardigheden en kennis te 
ontwikkelen voor mogelijke 
nieuwe functies 

     

[11]…interne begeleiding die 
aandacht aan mijn ontwikkeling 
besteedt 

     

 

De volgende vraag heeft betrekking op de zekerheid die uw 
accountantskantoor biedt. 

Mijn accountantskantoor biedt 
mij… 

Over-
wegend Geregeld

Enigs-
zins Beperkt Zelden

[12]…een contract dat voor de 
toekomst zekerheid geeft 
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De volgende vragen hebben betrekking op de mogelijkheden om van functie 
of werkplek te veranderen. 

Mijn accountantskantoor biedt 
mij… 

Over-
wegend Geregeld

Enigs-
zins Beperkt Zelden

[13]…de mogelijkheid om op een 
andere afdeling te gaan werken 

     

[14]…de mogelijkheid om een 
andere functie binnen de 
organisatie uit te voeren 

     

[15]…ondersteuning bij 
verandering van functie of 
werkplek 

     

 

De volgende vragen hebben betrekking op de afstemming tussen werk en 
privé. 

Mijn accountantskantoor biedt 
mij… 

Over-
wegend Geregeld

Enigs-
zins Beperkt Zelden

[16]…flexibele werktijden      

[17]…een beleid dat behulpzaam 
is ten aanzien van werkende 
ouders 

     

[18]…de mogelijkheid om part-
time te gaan werken wanneer dit 
voor mij nodig zou zijn 

     

[19]…de mogelijkheid dat ik mijn 
werktijden zodanig kan regelen 
dat ik aan familieverplichtingen 
kan voldoen 

     

De volgende vragen hebben betrekking op uw beloning. 

Mijn accountantskantoor biedt 
mij… 

Over-
wegend Geregeld

Enigs-
zins Beperkt Zelden

[54]…een salaris dat gebruikelijk 
is voor mijn functie 

     

[55]…een relatief hoog salaris 
voor deze functie 

     

[56]…promotiemogelijkheden      

[57]…prestatiebeloning      
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De volgende vragen hebben betrekking op de mate van autonomie in uw 
werk. 

Mijn accountantskantoor biedt 
mij… 

Over-
wegend Geregeld

Enigs-
zins Beperkt Zelden

[48]…de vrijheid om zelf 
invulling te geven aan mijn werk

     

[49]…de mogelijkheid om zelf 
mede te bepalen hoe ik mijn 
taken uitvoer 

     

[50]…de ruimte om eigen 
denkbeelden naar voren te 
brengen 

     

 

De volgende vragen hebben betrekking op de mate van integratie binnen het 
accountantskantoor. 

Mijn accountantskantoor biedt 
mij… 

Over-
wegend Geregeld

Enigs-
zins Beperkt Zelden

[20]…een werkplek met een 
goede werksfeer en leuke 
collega’s 

     

[21]…een werksfeer waarin 
samenwerking wordt 
aangemoedigd 

     

[22]…ondersteuning bij 
problemen 

     

[23]…de mogelijkheid actief 
betrokken te zijn bij het nemen 
van belangrijke besluiten 

     

[24]…erkenning en waardering 
voor hard werken, goede 
prestaties en of loyaliteit 

     

[25]…informatie over belangrijke 
beleidskwesties 

     

[26]…tijdig informatie over 
veranderingen binnen de 
organisatie 
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De volgende vragen hebben betrekking op uw beleving van uw werk. 

Kunt u aangeven in hoeverre u 
het met de volgende stellingen 
eens bent? 

Zeer 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Neutraal Mee 
oneens 

Zeer 
mee 

oneens

[27] Ik ben onder vrienden en 
kennissen positief over het 
accountantsberoep en tracht het 
beroep dan ook op te hemelen 

     

[28] Het maakt mij niet uit in 
welke functie ik werkzaam ben, 
zolang ik het accountantsberoep 
maar kan uitoefenen 

     

[29] Ik ben bereid tot een meer 
dan normale inspanning om met 
het beroep van accountant het 
vertrouwen van het 
maatschappelijk verkeer waar te 
maken 

     

[30] Mijn normen en waarden 
vertonen gelijkenis met de 
normen en waarden van de 
Verordening Gedragscode 

     

[31] Ik ben er trots op dat ik 
accountant ben 

     

[32] Ik voel mij verbonden met de 
toekomst van het 
accountantsberoep 

     

[33] Het accountantsberoep is 
voor mij hét beroep 

     

[34] Ik ben blij dat accountancy 
als studierichting heb gekozen in 
plaats van een andere 
studierichting 

     

[35] Ik heb er spijt van dat ik in 
de accountancy ben gaan 
werken 

     

[36] Ik voel mij niet verbonden 
met het accountantsberoep 

     

[37] Ik ben enthousiast over het      
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accountantsberoep 

      

Kunt u aangeven in hoeverre u 
het met de volgende stellingen 
eens bent? 

Zeer 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Neutraal Mee 
oneens 

Zeer 
mee 

oneens

[35] Accountant zijn is belangrijk 
voor mijn gevoel van zelfwaarde

     

[109] Ik beschouw de komst van 
de Wta/Bta als een stap 
voorwaarts in het terugwinnen 
van het vertrouwen in de 
accountantsfunctie 

     

[110] De Wta/Bta belemmert mij 
in het uitoefenen van mijn 
functie 

     

[111] De Wta/Bta biedt mij de 
mogelijkheid mijn werk als 
accountant nog beter uit te 
voeren 

     

 

De volgende vragen hebben betrekking op uw waardering voor aspecten van 
uw werk. 

Kunt u aangeven in hoeverre u 
de volgende onderdelen van uw 
werk van belang vindt? 

Zeer 
groot 
belang 

Groot 
belang 

Neutraal Gering 
belang 

Zeer 
gering 
belang

[39] Inhoud van het werk      

[40] Werken in het buitenland      

[41] Balans werk-privé      

[42] Duidelijke 
verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 

     

[43] Ontwikkelingsmogelijkheden      

[44] Beloning      

[45] Zekerheid van een baan      

[46] Autonomie      

[47] Werkatmosfeer      
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De volgende vragen hebben betrekking op uw waardering voor uw 
beoordelaar. 

Kunt u aangeven in hoeverre u 
het met de volgende stellingen 
eens bent? 

Zeer 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Neutraal Mee 
oneens 

Zeer 
mee 

oneens

[58] Mijn beoordelaar zet zich 
persoonlijk in om problemen in 
mijn werk te helpen oplossen 

     

[59] Mijn beoordelaar geeft mij 
hoe dan ook dekking in geval 
van problemen 

     

[60] Ik neem suggesties over mijn 
functioneren van mijn 
beoordelaar aan 

     

[61] Mijn beoordelaar is tevreden 
met wat ik doe 

     

[62] Mijn beoordelaar begrijpt 
mijn problemen en behoeften 

     

[63] Mijn beoordelaar begrijpt en 
herkent mijn potentieel 

     

[64] Ik vertrouw mijn beoordelaar 
dusdanig, dat ik hem of haar 
richting anderen zou verdedigen

     

[65] Mijn relatie met mijn 
beoordelaar is: 

 Zeer goed 

 Beter dan gemiddeld 

 Gemiddeld 

 Minder dan gemiddeld 

 Zeer slecht 
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De volgende vragen hebben betrekking op uw beleving van stressfactoren in 
uw werk. 

Kunt u aangeven in hoeverre u 
het met de volgende stellingen 
eens bent? 

Zeer 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Neutraal Mee 
oneens 

Zeer 
mee 

oneens

[90] Voor mijn werk is een hoge 
mate van expertise nodig 

     

[91] In mijn werk is het 
noodzakelijk dat ik voortdurend 
nieuwe dingen leer 

     

[92] Mijn werk is zeer afwisselend      

[93] Ik kan voldoende creativiteit 
in mijn werkzaamheden kwijt 

     

[94] Ik heb voldoende vrijheid in 
het bepalen hoe ik mijn werk 
doe 

     

[95] Ik neem in mijn werk veel 
zelfstandige beslissingen 

     

[96] Mijn mening telt mee in de 
besluitvorming 

     

[97] Het is van belang dat ik hard 
werk 

     

[98] Het is van belang dat ik snel 
werk 

     

[99] De omvang van mijn 
takenpakket is aanzienlijk 

     

[100] De omvang van mijn 
takenpakket is te groot 

     

[101] Ik heb niet voldoende tijd 
om mijn werkzaamheden goed 
af te ronden 

     

[102] Ik ervaar tegenstrijdige 
belangen in de uitvoering van 
mijn werk 
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Kunt u aangeven in hoeverre u 
het met de volgende stellingen 
eens bent? 

Zeer 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Neutraal Mee 
oneens 

Zeer 
mee 

oneens

[103] Ik zou graag mijn gehele 
carrière binnen dit 
accountantskantoor 
doorbrengen 

     

[104] De uitdagingen van de 
organisatie voelen als mijn eigen 
uitdagingen 

     

[105] Ik heb geen sterk gevoel van 
“thuishoren” binnen mijn 
accountantskantoor 

     

[106] Ik voel mij niet emotioneel 
verbonden met mijn 
accountantskantoor 

     

[107] Ik voel mij niet “deel van de 
familie” binnen mijn 
accountantskantoor 

     

[108] Mijn accountantskantoor 
heeft persoonlijke betekenis 
voor mij 
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E.3 Vragenlijst HR-(in)richting 
 

Inleiding 

Welkom bij Stilte voor de Storm, een wetenschappelijk onderzoek naar de 
manier waarop [Naam accountantskantoor] professionals kan binden en 
boeien. Via deze vragenlijst bent u in de gelegenheid om uw visie te geven 
over de inrichting en functie van Human Resource (Management) binnen uw 
kantoor. 

Niemand binnen [Naam accountantskantoor] krijgt inzage in de ingevulde 
vragenlijsten. De onderzoeker zal alleen statistische samenvattingen 
rapporteren. Individuele antwoorden zullen in geen enkel geval openbaar 
worden gemaakt. Ook wordt er niet getracht individuele antwoorden te 
identificeren of te achterhalen. 

Deze vragenlijst bestaat uit twee delen: 

Deel I – Uzelf 

In dit deel van de vragenlijst wordt u verzocht enkele algemene gegevens over 
uzelf te verstekken. Deze informatie is nodig voor een goede analyse van de 
resultaten. Uw anonimiteit wordt hierbij niet aangetast. 

Deel II – Uw visie 

In deel II van de vragenlijst krijgt u uitspraken te zien over diverse aspecten 
van human resources en human resource management. Wij vragen u naar uw 
visie. Er bestaat in dat geval geen goede of foute antwoorden. 

Invulinstructie 

Om de vragenlijst in te vullen, kruist (“X”) u het antwoord aan, dat het beste 
uw mening of ervaring weergeeft. Als u niet over een antwoord kunt 
beslissen, of als u een stelling niet van toepassing acht, gebruik dan de optie 
“Neutraal”. Kruis slechts één antwoord per vraag aan. Wanneer u van 
gedachte verandert, maak dan het vakje met het foute antwoord geheel 
zwart en kruis vervolgens het goede antwoord aan. 

DANK VOOR UW MEDEWERKING 
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Over uzelf  

Wat is uw geboortejaar? __________________ 

Sinds wanneer bent u werkzaam in 
de accountancy? 

 
__________________ 

Wat is uw geslacht  Man 

 Vrouw 

Wat is uw vaste standplaats?  
__________________ 

Hoe vaak bent u van werkgever of 
kantoor bij dezelfde werkgever 
gewisseld? 

 Eerste kantoor 

 1 keer 

 2 keer 

 3 keer 

 4 keer 

 5 keer 

 Meer dan 5 keer 

Wat is uw huidige functie?  
__________________ 

Welke universitaire of HBO-
opleiding heeft u genoten? 

 
__________________ 

In welke hoedanigheid bent u bij uw 
kantoor werkzaam? 

 
__________________ 
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Uw mening 

Definities 

In de vragenlijst zijn enkele algemene begrippen opgenomen. Ga bij het 
beantwoorden van de stellingen uit van de volgende definities: 

“Accountantskantoor” verwijst naar uw [Naam accountantskantoor]-
vestiging. 

Onder de noemer “(assistent-) accountants” worden de werknemers van het 
accountantskantoor bedoeld (van jongste assistent tot senior manager), niet 
zijnde de partners of eigenaren van het accountantskantoor, tenzij anders 
uitdrukkelijk is vermeld 

De volgende vragen gaan in op verschillende activiteiten van HR binnen uw 
accountantskantoor. 

Kunt u aangeven in welke mate de 
volgende kenmerken van HR binnen uw 
accountantskantoor aanwezig zijn?. 

1 - 
Geheel 

niet 
2 

3 - 
Enigszins 

4 
5 - 

Groten-
deels 

[819] HR helpt het accountantskantoor in 
het realiseren van haar doelstellingen      

[820] HR helpt het accountantskantoor de 
operationele efficiency te vergroten      

[821] HR helpt het kantoor in het binden 
van medewerkers aan het 
accountantskantoor      

[822] HR helpt de organisatie 
veranderingen te omarmen      

[823] HR neemt deel aan het proces van 
strategiebepaling      

[824] HR neemt deel aan het ontwerpen 
van HR processen      

[825] HR neemt deel aan het ontwikkelen 
van de moraal van de medewerkers      
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Kunt u aangeven in welke mate de 
volgende kenmerken van HR binnen uw 
accountantskantoor aanwezig zijn?. 

1 - 
Geheel 

niet 
2 

3 - 
Enigszins 

4 
5 - 

Groten-
deels 

[826] HR neemt deel aan het proces van 
cultuurverandering      

[827] HR stelt zeker dat de HR strategie is 
afgestemd op de kantoorstrategie      

[828] HR stelt zeker dat haar processen 
efficiënt geadministreerd worden      

[829] HR stelt zeker dat haar processen 
tegemoet komen aan de behoeften van 
medewerkers      

[830] HR stelt zeker dat HR processen en 
programma’s bijdragen aan het vermogen 
van het accountantskantoor om te 
veranderen 

     

[831] HR wordt afgerekend op haar 
bijdrage in strategiebepaling      

[832] HR wordt afgerekend op haar 
vermogen om de HR processen zo 
efficiënt mogelijk te laten verlopen      

[833] HR wordt afgerekend op haar 
vermogen om medewerkers tegemoet te 
komen in hun persoonlijke behoeften.      

[834] HR wordt afgerekend op haar 
bijdrage om de organisatie te 
ondersteunen bij veranderingen als gevolg 
van toekomstige ontwikkelingen 

     

[835] HR wordt gezien als een partner van 
de lijn      

[836] HR wordt op haar gebied gezien als 
een administratief expert      
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Kunt u aangeven in welke mate de 
volgende kenmerken van HR binnen uw 
accountantskantoor aanwezig zijn?. 

1 - 
Geheel 

niet 
2 

3 - 
Enigszins 

4 
5 - 

Groten-
deels 

[837] HR wordt gezien als coach van de 
medewerkers      

[838] HR wordt gezien als een drager van 
verandering      

[839] HR besteedt een gedeelte van haar 
tijd aan strategiebepaling      

[800] HR besteedt een gedeelte van haar 
tijd aan operationele problemen en 
onderwerpen      

[801] HR besteedt een gedeelte van haar 
tijd aan het luisteren naar en reageren op 
medewerkers      

[802] HR besteedt een gedeelte van haar 
tijd aan het aanmoedigen van nieuw 
gedrag die het kantoor 
concurrentievoordeel geven 

     

[803] HR neemt actief deel aan de 
bedrijfsplanning      

[804] HR neemt actief deel aan het 
opzetten en implementeren van HR 
processen binnen het accountantskantoor      

[805] HR neemt actief deel aan dialoog met 
medewerkers en reageert op wat zij 
zeggen      

[806] HR neemt actief deel aan 
vernieuwing, verandering of transformatie 
van de organisatie      
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Kunt u aangeven in welke mate de 
volgende kenmerken van HR binnen uw 
accountantskantoor aanwezig zijn?. 

1 - 
Geheel 

niet 
2 

3 - 
Enigszins 

4 
5 - 

Groten-
deels 

[807] HR is actief bezig met het afstemmen 
van HR strategie en kantoorstrategie      

[808] HR ondersteunt bij het bewaken van 
administratieve HR processen      

[809] HR ondersteunt medewerkers in hun 
familie en persoonlijke behoeften      

[810] HR is actief bezig met het veranderen 
van gedrag of ondersteunt bij het in kaart 
brengen van toekomstige behoeften van 
werknemers 

     

[811] HR ontplooit processen en 
ontwikkelt programma’s om de HR 
strategie te kunnen koppelen aan het 
behalen van de kantoorstrategie 

     

[812] HR ontplooit processen en 
ontwikkelt programma’s om efficiënt HR 
documenten en HR transacties te 
verwerken 

     

[813] HR ontplooit processen en 
ontwikkelt programma’s die tegemoet 
komen aan de persoonlijke wensen van 
medewerkers 

     

[814] HR ontplooit processen en 
ontwikkelt programma’s om toekomstige 
behoeften van mensen te adresseren      

[815] HR ontleent haar geloofwaardigheid 
aan het feit dat zij ondersteunt bij het 
behalen van de kantoorstrategie      
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Kunt u aangeven in welke mate de 
volgende kenmerken van HR binnen uw 
accountantskantoor aanwezig zijn?. 

1 - 
Geheel 

niet 
2 

3 - 
Enigszins 

4 
5 - 

Groten-
deels 

[816] HR ontleent haar geloofwaardigheid 
aan haar vermogen de productiviteit van 
medewerkers te vergroten      

[817] HR ontleent haar geloofwaardigheid 
aan het feit dat zij het moraal van de 
medewerkers onderhoudt.      

[818] HR ontleent haar geloofwaardigheid 
aan het feit dat zij veranderingen in gang 
zet      
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De volgende vragen gaan in op verschillende algemene kenmerken van HR beleid 
binnen uw accountantskantoor. 

Kunt u aangeven in welke mate de 
volgende uitspraken op uw 
accountantskantoor van toepassing 
zijn? 

Zeer 
beperkt

Beperkt Enigszins Regelmatig Overwegend

[840] De mate waarin (assistent-) 
accountants zelf de kwaliteit, 
kosten en uitvoering van 
werkzaamheden bewaken. 

     

[841] De mate waarin (assistent-) 
accountants zelf werkzaamheden 
onder elkaar mogen verdelen.      

[842] De mate waarin (assistent-) 
accountants ruimte hebben om 
investeringen in nieuwe methodes 
en technieken te doen. 

     

[843] De mate waarin (assistent-) 
accountants de (interne) regels van 
onafhankelijkheid zelf invulling 
kunnen geven. 

     

[844] De mate waarin (assistent-) 
accountants zelf invulling aan de 
toepassing van de 
controlemethodologie van ons 
accountantskantoor kunnen geven.

     

[845] De mate waarin (assistent-) 
accountants jaarlijks deelnemen 
aan seminars en conferenties 
(bijvoorbeeld de NIVRA 
Accountantsdag of lezingen over 
onderwerpen uit het vakgebied). 
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Kunt u aangeven in welke mate de 
volgende uitspraken op uw 
accountantskantoor van toepassing 
zijn? 

Zeer 
beperkt

Beperkt Enigszins Regelmatig Overwegend

[846] De mate waarin controleleiders 
toezicht houden op de 
werkzaamheden van (assistent-) 
accountants. 

     

[847] De mate waarin (senior) 
managers toezicht houden op de 
werkzaamheden van 
controleleiders. 

     

[848] De mate waarin partners 
toezicht houden op de 
werkzaamheden van (senior) 
managers. 

     

[849] De mate waarin 
leidinggevenden op dagelijkse basis 
werkzaamheden verdelen onder 
(assistent-) accountants. 

     

[850] De mate waarin 
leidinggevenden invloed hebben 
op de individuele planning van 
(assistent-) accountants. 

     

[851] De mate waarin (assistent-) 
accountants betrokken zijn in het 
selectieproces van potentiële 
nieuwe collega’s. 

     

[852] De mate waarin (assistent-) 
accountants betrokken zijn bij 
strategische beleidsformulering.      

[853] De mate waarin (assistent-) 
accountants hun stem over het HR 
beleid kunnen laten horen.      

 
     



 

 370

Kunt u aangeven in welke mate de 
volgende uitspraken op uw 
accountantskantoor van toepassing 
zijn? 

Zeer 
beperkt

Beperkt Enigszins Regelmatig Overwegend

[854] De mate waarin individueel 
variabele beloningen voor 
accountants aanwezig zijn.      

[855] De mate waarin het 
accountantskantoor sociale 
bijeenkomsten organiseert voor 
haar werknemers, zoals borrels en 
uitjes. 

     

[856] De mate waarin (assistent-) 
accountants worden beloond voor 
hun bijdrage / deelname aan het 
controleteam. 

     

[857] De mate waarin (assistent-) 
accountants te maken hebben met 
externe kwaliteitstoetsing 
(bijvoorbeeld van CTK of AFM). 

     

[858] De mate waarin (assistent-) 
accountants te maken hebben met 
interne 
kwaliteitstoetsingsprogramma’s. 
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Onze werknemers verrichten 
werkzaamheden die… 

1 - 
Geheel 

niet 
2 

3 - 
Enigszins

4 
5 - Groten-

deels 

[859]…hen de mogelijkheid bieden 
op routinematige basis 
veranderingen aan te brengen in de 
manier waarop zij deze 
werkzaamheden uitvoeren.  

     

[860]…zodanig zijn samengesteld 
dat deze aansluiten op de 
individuele competenties van de 
desbetreffende accountant. 

     

[861]…extreem simpel zijn om te 
verrichten.      

[862]…binnen de accountancy 
gestandaardiseerd zijn.      

[863]…een duidelijke afbakening 
kennen en schriftelijk zijn 
vastgelegd.      

[864]…hen aanmoedigen om zelf 
besluiten te nemen.      

[865]…een hoge mate van 
baangarantie of baanzekerheid 
bieden.      

[866]…zeer verschillend van aard 
kunnen zijn.      

[867]…op basis van roulatie in het 
controleteam plaatsvinden.      
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Onze werving en selectie van 
accountants… 

1 - 
Geheel 

niet 
2 

3 - 
Enigszins

4 
5 - Groten-

deels 

[868]…is gericht op het vaststellen 
van kennis en ervaring.      

[869]…benadrukt promotie van 
binnen uit (verticale promotie).      

[870]…benadrukt het kunnen 
werken in teamverband.      

[871]…is gericht op het binnenhalen 
van de beste kandidaten, ongeacht 
de specifieke functie waarvoor 
gezocht wordt. 

     

[872]…is gericht op de bijdrage van 
de kandidaat aan de strategie van 
ons accountantskantoor.      

[873]…behelst het beoordelen van 
vele kandidaten.      

[874]…is zeer omvangrijk 
(interviews, toetsing, et cetera)      

[875]…legt de nadruk op het 
leerpotentieel in de kandidaat.      

[876]…maakt gebruik van vele 
bronnen (head hunters, 
universiteiten, et cetera).      
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Onze trainingsactiviteiten zijn… 1 - 
Geheel 

niet 
2 

3 - 
Enigszins

4 
5 - Groten-

deels 

[877]…omvangrijk in aanbod. 
     

[878]…voortdurend in bedrijf. 
     

[879]…benadrukken verbetering van 
de huidige werkzaamheden.      

[880]…praktijkgericht (on-the-job 
training)      

[881]…gericht op het voldoen aan 
geldende wet- en regelgeving.      

[882]…gericht op teambuilding en 
persoonlijke relaties.      

[883]…omvangrijk qua 
investeringen in geld en tijd.      

[884]…gericht op het op korte 
termijn verhogen van de 
productiviteit.      

      

Beoordeling van medewerkers... 1 - 
Geheel 

niet 
2 

3 - 
Enigszins 4 

5 - Groten-
deels 

[885]…is gebaseerd op meerdere 
bronnen (werkevaluaties, 
coachingsevaluaties, jaarplannen).      

[886]…is gebaseerd op objectieve, 
meetbare resultaten.      

[887]...is prestatiegericht; waardeert 
het halen van uitdagende 
doelstellingen.      
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Beoordeling van medewerkers... 1 - 
Geheel 

niet 
2 

3 - 
Enigszins

4 
5 - Groten-

deels 

[888]…neemt de mate van naleving 
van wet- en regelgeving voor 
registeraccountants in acht.      

[889]…betreft de kwaliteit van de 
verrichte werkzaamheden.      

[890]…betreft de kwantiteit van de 
verrichte werkzaamheden.      

[891]…legt de nadruk op het 
leervermogen van de (assistent-) 
accountant.      

[892]…richt zich op de bereidheid 
van de accountant om samen te 
werken.      

[893]…richt zich op de mate waarin 
de (assistent-) accountant een 
bijdrage levert aan de strategische 
doelstelling van ons 
accountantskantoor. 

     

[894]…heeft mede betrekking op 
opbouwende feedback.      

[895]…meet productiviteit en 
efficiency van de (assistent-) 
accountant.      
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Beloning van (assistent-) 
accountants is… 

1 - 
Geheel 

niet 
2 

3 - 
Enigszins

4 
5 - Groten-

deels 

[896]…gebaseerd op uurloon. 
     

[897]…gebaseerd op een vast salaris.
     

[898]…gebaseerd op een 
marktconform salaris.      

[899]…gericht op gelijkheid binnen 
de functiegroep.      

[900]…primair gericht op korte-
termijn prestaties.      

[901]…gebaseerd op het presteren 
van de kantoororganisatie als 
geheel.      

[902]…deels afhankelijk van een 
individueel variabele beloning.      

[903]…mogelijk hoger door 
bijzondere beloningen voor 
nieuwe ideeën.      

[904]…onderscheidend naar 
senioriteit.      
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F Achtergrondinformatie bij hoofdstuk 6 

F.1 Algemeen 
In deze appendix zijn de tabellen uit hoofdstuk 6 opgenomen. De volgorde is 
gelijk aan de behandeling van de verschillende onderdelen in het hoofdstuk 
(dit is tevens als kruisreferentie in deze appendix herhaald). 

F.2 Algemene analyses 

F.2.1 Casus 1 naar organisatie 
 

 O1 O2 

 M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring 

M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring 

N 216 216 216 133 133 133

x (SD) 13.71
(.92)

7.68
(2.04)

2.27
(.63)

14.00 
(.44) 

7.26 
(2.67) 

2.26
(.68)

ICC enkelvoudig .88 .26 .11 .77 .07 .01

IRR 
(O1: A=47; A=10; A=3) 

(O2: A=33; A=10; A=3) 

1.00 .50 .41 1.00 .14 .30

DEA-O (SD) .68
(.74)

2.32
(.92)

.66
(.23)

.58 
(.25) 

2.70 
(1.26) 

.69
(.26)

DGM-O (SD) .41
(.82)

1.59
(1.28)

.54
(.33)

.32 
(.35) 

2.11 
(1.63) 

.59
(.34)

DEA-O1 en DEA-O2 (SD) .69
(.74)

2.16
(1.02)

.64
(.24)

.45 
(.24) 

2.91 
(1.07) 

.72
(.24)

DGM-O1 en DGM-O1 (SD) .42
(.81)

1.54
(1.33)

.54
(.32)

.33 
(.29) 

2.16 
(1.55) 

.59
(.35)

 
Voor de goede orde merken we hierbij op, dat we hier twee dissensuswaarden 
rapporteren: de dissensus ten opzichte van de totale populatie, bezien vanuit 
één van beide organisaties (DEA-O en DGM-O) en dissensus ten opzichte van 
de deelpopulatie van de eigen organisatie (DEA-Oi en DGM-Oi). 
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F.2.2 Casus 1 naar organisatie en functieniveau 
 

 O1 O2 

 Directors Managers Directors Managers 

 M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring 

M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring 

M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring 

M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring 

N 3 3 3 83 83 83 10 10 10 123 123 123

x (SD) 13.69
(.20)

8.00
(2.00)

2.00
(1.00)

13.65
(.91)

7.46
(1.98)

2.37 
(.64) 

13.93
(.62)

6.20
(2.62)

2.20
(.79)

14.00
(.43)

7.34
(2.66)

2.27
(.68)

ICC enkelvoudig 1.00 .49 .40 .88 .23 .09 .92 .09 .11 .76 .07 .01

IRR34 .88 .52 .00 .98 .53 .39 .87 .17 .07 1.00 .14 .31

DEA-O1F en DEA-O2F (SD) .24
(.10)

2.67
(.58)

1.33
(.29)

.60
(.79)

2.13
(.95)

.66 
(.23) 

.72
(.20)

3.02
(1.04)

.89
(.26)

.42
(.24)

2.88
(1.09)

.71
(.24)

DGM-O1F en DGM-O1F (SD) .16
(.07)

1.33
(1.15)

.67
(.58)

.38
(.83)

1.53
(1.24)

.57 
(.27) 

.52
(.30)

2.16
(1.29)

.64
(.41)

.32
(.28)

2.15
(1.55)

.58
(.34)

                                                 
34 De gehanteerde A-waarde voor het materieel belang is: O1: A=3; A=24; O2: A=7; A=31) 
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F.2.3 Casus 2 naar organisatie 
 

 O1 O2 

 M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring 

M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring 

N 216 216 216 133 133 133

x (SD) 17.66
(1.18)

5.63
(2.72)

2.61
(.69)

17.15 
(1.68) 

6.12 
(3.07) 

2.40
(.77)

ICC enkelvoudig .88 .26 .11 .77 .07 .01

IRR 
(O1: A=55; A=10; A=3) 

(O2: A=50; A=10; A=3) 

.99 .11 .28 .99 .00 .12

DEA-O (SD) 1.03
(.91)

3.19
(.84)

.65
(.35)

1.21 
(1.39) 

3.40 
(.95) 

.74
(.39)

DGM-O (SD) .56
(1.05)

2.25
(1.53)

.61
(.34)

.75 
(1.53) 

2.60 
(1.63) 

.67
(.39)

DEA-O1 en DEA-O2 (SD) .95
(.90)

3.10
(.90)

.61
(.41)

1.29 
(1.31) 

3.50 
(.93) 

.78
(.29)

DGM-O1 en DGM-O2 (SD) .63
(.99)

2.24
(1.52)

.57
(.39)

.93 
(1.39) 

2.58 
(1.65) 

.69
(.34)
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F.2.4 Casus 2 naar organisatie en functieniveau 
 

 O1 O2 

 Directors Managers Directors Managers 

 M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring 

M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring 

M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring 

M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring 

N 3 3 3 83 83 83 10 10 10 123 123 123

x (SD) 17.36
(.14)

5.00
(2.00)

3.00
(.00)

17.65
(1.00)

5.73
(2.45)

2.67 
(.68) 

17.47
(.84)

4.80
(2.97)

2.60
(.52)

17.13
(1.73)

6.23
(3.06)

2.38
(.78)

ICC enkelvoudig 1.00 .49 .40 .88 .23 .09 .92 .09 .11 .76 .07 .01

IRR35 .94 .52 1.00 .98 .28 .30 .83 .00 .60 .98 .00 .08

DEA (SD) EPF .19
(.04)

2.67
(.58)

.00
(.00)

.68
(.86)

2.79
(.86)

.54 
(.46) 

.87
(.52)

3.56
(.95)

.53
(.11)

1.32
(1.34)

3.48
(.93)

.80
(.29)

DGM (SD) EPF .10
(.08)

1.33
(1.15)

.00
(.00)

.47
(.89)

2.00
(1.38)

.52 
(.44) 

.54
(.61)

2.44
(1.49)

.48
(.10)

.96
(1.43)

2.59
(1.62)

.68
(.41)

                                                 
35 De gehanteerde A-waarde voor het materieel belang is: O1: A=3; A=28; O2: A=8; A=47) 
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F.2.5 Casus 1 naar ervaring (*=p<0.05) 
 

 ≤5 >5-≤10 >10-<30 ≥30 

 M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring 

C
ontract 

M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring 

C
ontract 

M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring 

C
ontract 

M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring 

C
ontract 

N 75 75 75 75 109 109 109 109 156 156 156 156 9 9 9 9

x  
(SD) 

 3.61
(.40)

3.63
(.41)

 3.77
(.40)

3.49
(.42)

DEA 
(SD) 

1.02 
(.82) 

2.20
(1.22)

.58
(.30)

.46
(.36)

2.24
(.97)

.66
(.24)

.58
(.59)

2.72 
(1.06) 

.71
(.24)

.27
(.18)

2.72
(.96)

.56
(.07)

DGM 
(SD) 

.62 
(.96) 

1.52
(1.53)

.42
(.41)

.29
(.41)

1.59
(1.34)

.55
(.32)

.36
(.64)

1.99 
(1.50) 

.60
(.32)

.19
(.19)

2.00
(1.12)

.49
(.06)

F 
19.57

†
 

6.33
6.46

† 4.26  
4.92

† 2.51
6.28

† 4.26

Df 3 
169.0 

3
345

3
345

3
345

 3
158.1

3
345

3
224.7

3
345

Sig. .000 .000 .360 .006

D
E

A
 

 

D
G

M
 

.003 .007 .000 .006
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Casus 1 naar ervaring (*=p<0.05) – vervolg 

  ≤5 >5-≤10 >10-<30 ≥30 

  M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring 

C
ontract 

M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring 

C
ontract 

M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring 

C
ontract 

M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring 

C
ontract 

DEA ≤5  .57* -.04 -.08 -.03 .44* -.52* -.13* -.16* .74* -.52 .03 .12

 ≤10 -.57* .04 .07 .03 -.12 -.48* .-05 -.13 .18 .48 .11* .15

 <30 -.44* .52* .13* .16* .12 .48* .05 .13  .30* .00 .16* .28

 ≥30 -.74* .52 -.03 -.12 -.18 .48 -.11* -.15 -.30* -.00 -.16* -.28

DGM ≤5  -.33* .07 .13 -.03 -.26 .46 .18* -.16* -.43* .47 .07 .12

 ≤10 .33* -.07 -.13 .03 .08 .39 .05 -.13 -.10 .41 .06 .15

 <30 .26 -.46 -.18* .16* -.07 -.39 -.05 .13  -.17 .01 .11* .28

 ≥30 .43* -.47 -.07 -.12 .10 -.41 .06 -.15 .17 -.01 .11* -.28



 

 382

F.2.6 Casus 2 naar ervaring (*=p<0.05) 
 

 ≤5 >5-≤10 >10-<30 ≥30 

 

M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring 

C
ontract 

M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring 

C
ontract 

M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring 

C
ontract 

M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring

C
ontract 

N 75 75 75 75 109 109 109 109 156 156 156 156 9 9 9 9

x  
(SD) 

 3.61
(.40)

3.64
(.41)

 3.76
(.40)

3.49
(.42)

DEA 
(SD) 

1.50 
(1.05) 

3.57
(.95)

.79
(.30)

1.16
(1.24)

3.16
(.88)

.55
(.40)

.82
(1.02)

3.20 
(.91) 

.70
(.38)

1.06
(1.18)

2.78
(.55)

.89
(27)

DGM 
(SD) 

1.01 
(1.23) 

2.61
(1.70)

.69
(.34)

.66
(1.39)

2.31
(1.51)

.52
(.38)

.52
(1.08)

2.32 
(1.57) 

.64
(.38)

.83
(1.10)

1.95
(1.12)

.61
(.46)

F 6.68 4.50
9.26

† 4.26  
2.85

† .93 3.76 4.26

Df 3 
345 

3
345

3
58.6

3
345

 3
88.9

3
345

3
345

3
345

Sig. .000 .004 .001 .006

D
E

A
 

 

D
G

M
 

.042 .425 .011 .006
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Casus 2 naar ervaring (*=p<0.05) – vervolg 

  ≤5 >5-≤10 >10-<30 ≥30 

  M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring 

C
ontract 

M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring 

C
ontract 

M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring 

C
ontract 

M
aterialiteit 

B
eoordeling 

V
erklaring 

C
ontract 

DEA ≤5  .35 .41* .24* -.03 .68* .37* .09 -.17* .44 .80 -.10 .12

 ≤10 -.35 -.41* -.24* .03 .33 -.04 -.15* -.13 .10 .39 -.34* .15

 <30 -.68* -.37* -.09 .17* -.33 .04 .15* .13  -.24 .43 -.19 .27

 ≥30 -.44 -.80 .10 -.12 -.10 .-39 .34* -.15 .24 -.43 .19 -.27

DGM ≤5  -.35 -.31 -.17* -.03 -.49* -.30 -.04 -.17* -.18 -.66 -.10 .12

 ≤10 .35 .31 .17* .03 -.14 .01 .13* .07 .17 -.36 -.10 .15

 <30 .49* .30 .04 .17* .14 -.01 -.13* .13  .31 -.37 .05 .27

 ≥30 .18 .66 .10 -.12 -.17 .36 -.07 -.15 -.31 .37 .05 -.27
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F.3 Regressieanalyses hoofdonderzoek 

F.3.1 Uitkomsten dissensus voor casus 1 – inschatting materieel belang. 

Variabele Ruwe 
Beta 

(SE36)

Beta t-
waarde

Sig. VIF

Aantal ervaringsjaren -.28
(.06)

-.26 -5.28 .000 1.02

Aantal ervaringsjaren kwadraat .12
(.04)

.18 3.47 .001 1.02

R2 .12  

R2-aangepast .11  

F-waarde 22.84  

Sig. .000  

Durbin-Watson 1.81  

N 349  

F.3.2 Dissensus en ervaring – casus 2 inschatting van het materieel belang. 

Variabele Ruwe 
Beta 

(SE37)

Beta t-
waarde

Sig. VIF

Aantal ervaringsjaren -.51
(.05)

-.49 -10.62 .000 1.02

Aantal ervaringsjaren in kwadraat .10
(.03)

.14 3.09 .002 1.02

R2 .28  

R2-aangepast .27  

F-waarde 66.73  

Sig. .000  

Durbin-Watson 1.88  

N 349  

F.3.3 Dissensus en ervaring – casus 1 beoordeling van een materiële fout. 

Variabele Ruwe 
Beta 

Beta t- Sig. VIF

                                                 
36 Standaard fout, oftewel Standard Error. 

37 Standaard fout, oftewel Standard Error. 
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(SE38) waarde

Aantal ervaringsjaren .39
(.05)

.37 7.50 .000 1.00

R2 .14  

R2-aangepast .14  

F-waarde 56.30  

Sig. .000  

Durbin-Watson 2.00  

N 349  

F.3.4 Dissensus en ervaring – casus 2 beoordeling van een materiële fout. 

Variabele Ruwe 
Beta 

(SE39)

Beta t-
waarde

Sig. VIF

Aantal ervaringsjaren -.18
(.06)

-.17 -3.13 .002 1.00

R2 .03  

R2-aangepast .03  

F-waarde 9.82  

Sig. .002  

Durbin-Watson 1.99  

N 349  

                                                                                                                        
38 Standaard fout, oftewel Standard Error. 

39 Standaard fout, oftewel Standard Error. 
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F.3.5 Uitkomsten dissensus voor casus 1 – strekking van de verklaring. 

Variabele Ruwe 
Beta 

(SE40)

Beta t-
waarde

Sig. VIF

Aantal ervaringsjaren .27
(.05)

.27 5.18 .000 1.02

Aantal ervaringsjaren kwadraat -.08
(.03)

-.12 -2.27 .024 1.02

R2 .09  

R2-aangepast .09  

F-waarde 17.90  

Sig. .000  

Durbin-Watson 2.04  

N 349  

F.3.6 Uitkomsten dissensus voor casus 2 – strekking van de verklaring. 

Variabele Ruwe 
Beta 

(SE41)

Beta t-
waarde

Sig. VIF

Aantal ervaringsjaren .03
(.05)

.21 3.93 .000 1.00

R2 .04  

R2-aangepast .04  

F-waarde 15.47  

Sig. .000  

Durbin-Watson 1.94  

N 349  

                                                 
40 Standaard fout, oftewel Standard Error. 

41 Standaard fout, oftewel Standard Error. 
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F.3.7 Dissensus en het psychologisch contract – casus 1 inschatting van het 
materieel belang. 

Variabele Ruwe 
Beta 

(SE42)

Beta t-
waarde

Sig. VIF

Constante .88
(.06)

1.98 .048 

Staat van het psychologisch contract -.23
(.12)

-.10 -1.92 .056 1.00

R2 .01  

R2-aangepast .01  

F-waarde 3.68  

Sig. .056  

Durbin-Watson 1.72  

N 348  

F.3.8 Dissensus en het psychologisch contract – casus 2 inschatting van het 
materieel belang. 

Variabele Ruwe 
Beta 

(SE43)

Beta t-
waarde

Sig. VIF

Constante 1.04
(.45)

2.29 .023 

Staat van het psychologisch contract -.28
(.12)

-.12 -2.25 .025 1.00

R2 .01  

R2-aangepast .01  

F-waarde 5.05  

Sig. .025  

Durbin-Watson 1.88  

N 349  

                                                 
42 Standaard fout, oftewel Standard Error. 

43 Standaard fout, oftewel Standard Error. 
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F.3.9 Dissensus en het psychologisch contract – casus 2 beoordeling van 
een geconstateerde fout. 

Variabele Ruwe 
Beta 

(SE44)

Beta t-
waarde

Sig. VIF

Constante .97
(.46)

2.13 .034 

Staat van het psychologisch contract -.26
(.12)

-.11 -2.12 .035 1.00

R2 .01  

R2-aangepast .01  

F-waarde 4.50  

Sig. .035  

Durbin-Watson 2.04  

N 349  

F.3.10 Het psychologisch contract en ervaren regeldruk. 

Variabele Ruwe 
Beta 

(SE45)

Beta t-
waarde

Sig. VIF

Constante 4.07
(.10)

42.25 .000 

Ervaren regeldruk -.13 -.20 -4.10 .000 1.00

R2 .04  

R2-aangepast .04  

F-waarde 16.80  

Sig. .000  

Durbin-Watson 2.02  

N 413  

                                                 
44 Standaard fout, oftewel Standard Error. 

45 Standaard fout, oftewel Standard Error. 
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F.3.11 Het psychologisch contract en ervaren werkdruk. 

Variabele Ruwe 
Beta 

(SE46)

Beta t-
waarde

Sig. VIF

Constante 4.18
(.13)

32.23 .000 

Ervaren werkdruk -.15
(.04)

-.19 -3.90 .000 1.00

R2 .04  

R2-aangepast .03  

F-waarde 15.23  

Sig. .000  

Durbin-Watson 2.01  

N 413  

F.3.12 Het psychologisch contract en ervaren eigen inbreng. 

Variabele Ruwe 
Beta 

(SE47)

Beta t-
waarde

Sig. VIF

Constante 1.77
(.16)

10.85 .000 

Ervaren eigen inbreng .49
(.04)

.50 11.73 .000 1.00

R2 .25  

R2-aangepast .25  

F-waarde 137.63  

Sig. .000  

Durbin-Watson 2.05  

N 413  

                                                 
46 Standaard fout, oftewel Standard Error. 

47 Standaard fout, oftewel Standard Error. 



 

 390

F.3.13 Het psychologisch contract en ervaren regeldruk gecontroleerd voor 
eigen inbreng. 

Variabele Ruwe 
Beta 

(SE48)

Beta t-
waarde

Sig. VIF

Constante 1.98
(.67)

2.98 .003 

Ervaren eigen inbreng .51
(.17)

.52 3.04 .002 16.49

Ervaren regeldruk -.05
(.21)

-.08 -.25 .803 58.04

Eigen inbreng x regeldruk -.01
(.05)

-.07 -.21 .831 67.43

R2 .27  

R2-aangepast .27  

F-waarde 51.14  

Sig. .000  

Durbin-Watson 2.06  

N 413  

                                                 
48 Standaard fout, oftewel Standard Error. 
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F.3.14 Het psychologisch contract en ervaren druk gecontroleerd voor eigen 
inbreng. 

Variabele Ruwe 
Beta 

(SE49)

Beta t-
waarde

Sig. VIF

Constante 4.56
(.94)

4.84 .000 

Ervaren eigen inbreng -.11
(.24)

-.12 -.47 .639 34.71

Ervaren werkdruk -.77
(.26)

-1.00 -2.99 .003 64.15

Eigen inbreng x werkdruk .17
(.07)

1.01 2.51 .012 93.45

R2 .29  

R2-aangepast .28  

F-waarde 55.46  

Sig. .000  

Durbin-Watson 2.02  

N 413  

                                                 
49 Standaard fout, oftewel Standard Error. 
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F.3.15 Het psychologisch contract in relatie tot ervaren regeldruk en 
affectieve beroepsbinding. 

Variabele Ruwe 
Beta 

(SE50)

Beta t-
waarde

Sig. VIF

Constante 2.04
(.64)

3.18 .002 

Ervaren regeldruk .10
(.20)

.16 .51 .610 46.58

Affectieve beroepsbinding .49
(.06)

.55 2.80 .005 19.49

Ervaren regeldruk x affectieve 
beroepsbinding 

-.04
(.06)

-.22 -.72 .469 45.75

R2 .19  

R2-aangepast .19  

F-waarde 32.30  

Sig. .000  

Durbin-Watson 2.00  

N 413  

F.3.16 Het psychologisch contract en de relatie met de performance 
manager / beoordelaar. 

Variabele Ruwe 
Beta 

(SE51) 

Beta t-waarde Sig. VIF 

Constante 2.97
(.09) 

 33.49 .000  

Ervaren relatie met de beoordelaar (direct) .19
(.02) 

.37 8.17 .000 1.00 

R2 .14     

R2-aangepast .14     

F-waarde 66.66     

Sig. .000     

Durbin-Watson 2.02     

N 411     

                                                 
50 Standaard fout, oftewel Standard Error. 

51 Standaard fout, oftewel Standard Error. 
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F.4 Factoranalyse psychologisch contract 
Item 152 2 3 4 5 6 7 8 9 
Uitbreiding van mijn takenpakket als ik mijn huidige taken goed uitvoer .55          
Interne begeleiding die aandacht aan mijn ontwikkeling besteedt .54          
Een contract dat voor de toekomst zekerheid geeft .54          
Promotiemogelijkheden .70          
Flexibele werktijden  .72         
Een beleid dat behulpzaam is ten aanzien van werkende ouders  .79         
De mogelijkheid om part-time te gaan werken wanneer dit voor mij nodig zou zijn  .78         
De mogelijkheid dat ik mijn werktijden zodanig kan regelen dat ik aan familieverplichtingen kan voldoen  .78         
Veelomvattend en divers werk   .74        
Uitdagend werk.   .81        
Werk waar ik mijn ei in kwijt kan   .81        
Werk waarmee ik me verbonden voel   .65        
Werk waar ik wat van kan leren   .63        
Een duidelijke omschrijving van mijn taken    .76       
Duidelijke instructies over wat ik wel en niet mag doen in mijn werk    .85       
Duidelijke instructies over hoe ik het werk moet uitvoeren    .83       
De mogelijkheid tot het volgen van trainingen en cursussen     .71      
Interne opleidingen om meerdere taken te kunnen uitvoeren     .75      
De mogelijkheid nieuwe vaardigheden en kennis te ontwikkelen voor mijn huidige werk     .47      
Een salaris dat gebruikelijk is voor mijn functie      .76     
Een relatief hoog salaris voor deze functie      .80     
Prestatiebeloning      .59     

                                                 
52 1 – Ontwikkelingsmogelijkheden; 2 – Balans Werk-Privé; 3 – Inhoud van het werk; 4 – Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden; 5 – Salaris; 6 – Zekerheid; 7 – Atmosfeer; 8 

– Multi-inzetbaarheid; 9 – Autonomie. 
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Item 153 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ondersteuning bij problemen       .39    
De mogelijkheid actief betrokken te zijn bij het nemen van belangrijke besluiten       .55    
Erkenning en waardering voor hard werken, goede prestaties en of loyaliteit       .40    
Informatie over belangrijke beleidskwesties       .87    
Tijdig informatie over veranderingen binnen de organisatie       .84    
De mogelijkheid nieuwe vaardigheden en kennis te ontwikkelen voor mogelijke nieuwe functies        .33   
De mogelijkheid om op een andere afdeling te gaan werken        .86   
De mogelijkheid om een andere functie binnen de organisatie uit te voeren        .87   
Ondersteuning bij verandering van functie of werkplek        .77   
De vrijheid om zelf invulling te geven aan mijn werk         .81 
De mogelijkheid om zelf mede te bepalen hoe ik mijn taken uitvoer         .85 
De ruimte om eigen denkbeelden naar voren te brengen         .63 
1 – Carrièreontwikkeling; 2 – Balans Werk-Privé; 3 – Inhoud van het werk; 4 – Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden; 5 – Competentieontwikkeling; 6 – Salaris; 7 – 

Atmosfeer; 8 – Multi-inzetbaarheid; 9 – Autonomie. 

 

                                                 
53 1 – Ontwikkelingsmogelijkheden; 2 – Balans Werk-Privé; 3 – Inhoud van het werk; 4 – Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden; 5 – Salaris; 6 – Zekerheid; 7 – Atmosfeer; 8 

– Multi-inzetbaarheid; 9 – Autonomie. 




