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Agenda:

• 09.00 - 11.00: Introductie en Actualiteiten

• 11.00 – 16.00: Presentatietraining i.s.m. 
De IJsbrekers / Internationaal Theater 
Amsterdam (ITA) incl. lunch.

• 16.00 – 18.00:  Rode Loper Amsterdam



• 16:00 – 16:30: Introductie door Antoinette en Endymion

• 16:30 – 17:00: Jan Bouwens (Hoogleraar UvA, Cambridge)

• 17:00 – 17:30: Agnes Koops (Vz. PwC Accountants)

• 17:30 – 18:00: Marco van der Vegte (Vz. NBA)
5



Terms & Conditions:

•Presentielijst bij aanvang
en einde van de dag

•Evaluatieformulier

•8 erkende PE punten
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Mede mogelijk gemaakt door:



contemporary public audit - .amsterdam:

ACR=αIR * γICR * βDR 
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Maatschappelijke relevantie:

• Signalerend qua risico’s:
• Continuïteit & Duurzaamheid
• Fraude
• Naleving Wet- & Regelgeving

• Toevoegen vertrouwen aan:
• Integere bedrijfsvoering

• Goed gedrag

• Informatie

ACR=αIR * γICR * βDR 
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Significant risico
(COS 315)

ACR IR ICR DR

Een geïdentificeerd en

ingeschat risico op een

afwijking van materieel

belang (COS 200)

waaraan, op grond van de 

oordeelsvorming van de 

accountant, tijdens de 

controle bijzondere

aandacht moet worden

besteed.

10

ACR=αIR * γICR * βDR 



• Indien de accountant heeft bepaald dat er een significant 
risico bestaat, dient hij inzicht te verwerven in de interne 
beheersingsactiviteiten van de entiteit die op dat risico
betrekking hebben (COS 315).

• In sommige gevallen heeft het management mogelijk niet
op passende wijze ingespeeld op significante risico's op 
een afwijking van materieel belang door interne 
beheersingsmaatregelen met betrekking tot deze
significante risico's te implementeren. 

• Indien het management nalaat dergelijke interne 
beheersingsmaatregelen te implementeren, wijst dat op 
een significante tekortkoming in de interne beheersing
(COS 265 Meedelen van tekortkomingen in de interne 
beheersing aan de met governance belaste personen en
het management) .
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ACR=αIR * γICR * βDR 



Actualiteiten
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AFM: Handvatten 
voor een kwaliteits-

gerichte cultuur



• Onderzoek bij Big 4-
accountantsorganisaties geeft inzicht in 
kwaliteitsgerichtheid cultuur

• Tien factoren bieden kans op 
verbetering van kwaliteitsgerichte cultuur

• Praktische handvatten van de AFM 
helpen bij verbetering; ruim 1200 
medewerkers in onderzoek betrokken.

• Nieuw onderzoek richt zich op resultaten 
kwaliteitsgerichte cultuur in praktijk
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DNB en AFM wijzen 
markt op belang 
overgang naar 

alternatieve 
benchmarks



• AFM en DNB willen banken, verzekeraars en 
pensioenfondsen bewust maken van de risico’s en het 
belang van de overgang in 2022 naar alternatieve, 
risicovrije benchmarks. 

• In een brief sporen de toezichthouders marktpartijen aan 
over te gaan op geschikte vervangende benchmarks 
zodra die beschikbaar zijn. In hun huidige vorm voldoen 
bepaalde cruciale benchmarks zoals EURIBOR, LIBOR 
en EONIA mogelijk niet aan de vereisten van de EU-
benchmarkverordening die per 2022 volledig van kracht 
is. Deze zijn gebaseerd op interbancaire markten, 
waarvan het verhandelde volume de afgelopen jaren een 
neerwaartse trend heeft gekend. Hierdoor zijn er 
onvoldoende partijen die adequaat (kunnen) bijdragen 
aan deze benchmarks. 

• Het gaat om reeds afgesloten contracten en om 
contracten die vanaf 1 januari 2022 op basis van de 
cruciale rentebenchmarks worden aangegaan. Voor 
bestaande contracten geldt dat als een benchmark niet 
langer wordt aangeboden, een passend alternatief gereed 
moet staan voor gebruik. Daarom is het belangrijk dat 
gebruikers van deze benchmarks op tijd overschakelen 
naar alternatieven. 
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Capita Selecta
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Hulp voor ondernemers in 
nood

Jeanne Martens, Juan Francisco Alvarado Valenzuela (Maandblad 
Voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), 29 april 2019)



• In deze studie worden ondernemers die 
tegenslagen hebben en de factoren die 
hiermee te maken hebben onderzocht.

• De kenmerken van ondernemers die in de 
problemen komen en soms zelfs failliet 
gaan worden beschreven en de kenmerken 
met het traject dat deze ondernemer 
hebben gevolgd met hun adviseur worden 
beschreven.

• Conclusie is dat de tijdfactor belangrijk is 
wanneer ondernemers in de problemen 
dreigen te komen en dat tijdig geholpen 
(kunnen) worden impact heeft op de 
stappen die worden genomen nadat de 
problemen zijn opgelost.
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Maatschappelijke relevantie:

• Signalerend qua risico’s:
• Continuïteit & 

Duurzaamheid
• Fraude
• Naleving Wet- & 

Regelgeving

• Toevoegen vertrouwen aan:
• Integere bedrijfsvoering
• Goed gedrag
• Informatie



Ondernemersfalen: 

P* als een van de redenen: 25%

A** als een van de redenen: 48%

F*** als een van de redenen: 70%

*: Persoonlijk

**: Administratief

***: Financieel
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Maatschappelijke relevantie:

• Signalerend qua risico’s:
• Continuïteit & 

Duurzaamheid
• Fraude
• Naleving Wet- & 

Regelgeving

• Toevoegen vertrouwen aan:
• Integere bedrijfsvoering
• Goed gedrag
• Informatie



Ondernemersfalen (vervolg):

Financieel 29%

Administratief 15%

Persoonlijk 4%

Financieel + Administratief 22%

Financieel + Persoonlijk 10%

Financieel+Administratief+Persoonlijk 9%

Administratief + Persoonlijk 2%

Overig 9%
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Maatschappelijke relevantie:

• Signalerend qua risico’s:
• Continuïteit & 

Duurzaamheid
• Fraude
• Naleving Wet- & 

Regelgeving

• Toevoegen vertrouwen aan:
• Integere bedrijfsvoering
• Goed gedrag
• Informatie



Ondernemersfalen (vervolg): NIET OP TIJD

Financieel 76%

Administratief 52%

Persoonlijk 42%

Financieel + Administratief 79%

Financieel + Persoonlijk 86%

Financieel+Administratief+Persoonlijk 88%

Administratief + Persoonlijk 84%

Overig 13%
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Maatschappelijke relevantie:

• Signalerend qua risico’s:
• Continuïteit & 

Duurzaamheid
• Fraude
• Naleving Wet- & 

Regelgeving

• Toevoegen vertrouwen aan:
• Integere bedrijfsvoering
• Goed gedrag
• Informatie



Ondernemersfalen (vervolg): WEL OP TIJD

Financieel 24%

Administratief 48%

Persoonlijk 58%

Financieel + Administratief 21%

Financieel + Persoonlijk 14%

Financieel+Administratief+Persoonlijk 12%

Administratief + Persoonlijk 16%

Overig 87%
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Maatschappelijke relevantie:

• Signalerend qua risico’s:
• Continuïteit & 

Duurzaamheid
• Fraude
• Naleving Wet- & 

Regelgeving

• Toevoegen vertrouwen aan:
• Integere bedrijfsvoering
• Goed gedrag
• Informatie



Type traject voor ondernemers:

Doorstart maken 56%

Bedrijf beëindigen 28%

Bedrijf starten 9%

Verwijzen naar andere organisatie 6%

Geen traject 1%
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Maatschappelijke relevantie:

• Signalerend qua risico’s:
• Continuïteit & 

Duurzaamheid
• Fraude
• Naleving Wet- & 

Regelgeving

• Toevoegen vertrouwen aan:
• Integere bedrijfsvoering
• Goed gedrag
• Informatie



Type traject voor ondernemers: NIET OP TIJD

Doorstart maken 64%

Bedrijf beëindigen 93%

Bedrijf starten 23%

Verwijzen naar andere organisatie 89%

25

Maatschappelijke relevantie:

• Signalerend qua risico’s:
• Continuïteit & 

Duurzaamheid
• Fraude
• Naleving Wet- & 

Regelgeving

• Toevoegen vertrouwen aan:
• Integere bedrijfsvoering
• Goed gedrag
• Informatie



Type traject voor ondernemers: WEL OP TIJD

Doorstart maken 36%

Bedrijf beëindigen 7%

Bedrijf starten 77%

Verwijzen naar andere organisatie 11%
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Maatschappelijke relevantie:

• Signalerend qua risico’s:
• Continuïteit & 

Duurzaamheid
• Fraude
• Naleving Wet- & 

Regelgeving

• Toevoegen vertrouwen aan:
• Integere bedrijfsvoering
• Goed gedrag
• Informatie



• Bevestigd wordt dat ondernemers die om advies vragen 
meestal financiële hulp nodig hebben of hun administratieve 
procedures met betrekking tot betalingen op moeten lossen.

• Duidelijk lijkt dat veel problemen voorkomen kunnen worden 
door vroegtijdig mentorschap, intervisie of andere vormen van 
begeleiding. Als advies te laat wordt verkregen brengt dit 
hogere kosten met zich mee voor de organisaties en voor de 
ondernemers zelf. We zien nu dat veel ondernemers 
problemen voor zich uit schuiven. Ze maken bijvoorbeeld 
jarenlang geen post open, of doen geen belastingaangiftes. 
Periodieke gesprekken met dergelijke ondernemers kunnen dit 
gedrag voorkomen. Wellicht dat fiscale of financiële prikkels dit 
positief beïnvloeden. 

• Financiële problemen kunnen beter vroegtijdig worden 
aangepakt, de administratie dient op orde gebracht te worden 
met goede consultants of met een organisatie die dezelfde 
service tegen een lagere vergoeding biedt. 

• Persoonlijke problemen zijn het moeilijkst te voorkomen, 
omdat het meestal onverwachte voorvallen of situaties zijn 
zoals overlijden, ziekte of scheiding. 27

Maatschappelijke relevantie:

• Signalerend qua risico’s:
• Continuïteit & 

Duurzaamheid
• Fraude
• Naleving Wet- & 

Regelgeving

• Toevoegen vertrouwen aan:
• Integere bedrijfsvoering
• Goed gedrag
• Informatie



Investeringscriteria bij 
duurzame innovaties

Pieter van der Hoeven, Hans Bossert (Maandblad Voor 
Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), 26 april 2019)



• De gewenste verduurzaming van de 
economie vraagt om het realiseren van 
telkens nieuwe innovaties. Uit 
praktijkcasussen blijkt dat met name 
duurzame innovaties op het gebied van 
technologie, bedrijfsmiddelen of mensen, 
nadrukkelijk vragen om complexere 
bedrijfseconomische afwegingen. 

• Deze afwegingen vinden echter plaats 
binnen het klassieke raamwerk van kosten 
en baten. Maatschappij en ondernemers zijn 
dan ook geholpen met concrete handvatten. 

• In deze zoektocht naar zulke handvatten in 
de praktijk komen vijf factoren naar voren 
die het succes van investeringen in 
duurzame innovaties bepalen. 29

Maatschappelijke relevantie:

• Signalerend qua risico’s:
• Continuïteit & 

Duurzaamheid
• Fraude
• Naleving Wet- & 

Regelgeving

• Toevoegen vertrouwen aan:
• Integere bedrijfsvoering
• Goed gedrag
• Informatie



• de maatschappelijke baten, 

• de samenwerking voor 
ketenefficiëntie, 

• de netwerkonzekerheden, 

• de financiële responsiviteit en 

• de persoonlijke contacten.
30

Maatschappelijke relevantie:

• Signalerend qua risico’s:
• Continuïteit & 

Duurzaamheid
• Fraude
• Naleving Wet- & 

Regelgeving

• Toevoegen vertrouwen aan:
• Integere bedrijfsvoering
• Goed gedrag
• Informatie



De maatschappelijke baten

• Telkens ligt aan de innovatie het streven ten grondslag externe 
kosten te internaliseren als argument naar klanten of financiers, 
of als voorbereiding op te verwachten regelgeving of als middel 
om duurzaamheidsaspecten bij investeringsbeslissingen mee te 
wegen. 

• True pricing biedt een hulpmiddel om maatschappelijke kosten en 
baten vast te stellen en te berekenen. De ware prijs wordt als 
instrument ingezet om de consument te informeren, als argument 
naar financiers, als voorbereiding op te verwachten regelgeving of 
als middel om innovaties te focussen. 

• Zulke berekeningen leiden namelijk tot het vaststellen van 
ketenkosten en helpen dus bij het verbeteren van de 
ketenefficiëntie. Een voorbeeld hiervan is het mogelijk 
doorberekenen van extra zuiveringskosten bij 
gewasbescherming. Of het afwegen van extra kosten voor 
kantoormeubilair om daarmee kosten voor ziekteverzuim te 
vermijden.
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Maatschappelijke relevantie:

• Signalerend qua risico’s:
• Continuïteit & 

Duurzaamheid
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De samenwerking voor ketenefficiëntie

• Bedrijfsinterne optimalisatie bereikt haar grenzen, zo laat een 
aantal casussen zien. Om nog verdere verbeteringen te 
realiseren is optimalisatie over een keten of een netwerk nodig. 
Het is vaak redelijk gemakkelijk aan te tonen dat samenwerking 
tot voordelen leidt. Zowel maatschappelijk als qua totale 
ketenkosten. Voorbeelden zijn samenwerking bij het opwaarderen 
van (agrarisch) afval, vermijden van negatieve neveneffecten van 
productie en het delen van hulpmiddelen. 

• Maar ook supply chain finance past in dit rijtje. Op zich allemaal 
voorbeelden van het logistieke beginsel van synergie. Steeds 
worden deze voordelen pas gerealiseerd als alle betrokken 
partijen er financieel belang bij hebben. Dijkstra and Bossert
(2015) laten met praktijkstudies zien dat daadwerkelijk betere 
resultaten worden gerealiseerd en ook financiële middelen anders 
worden gealloceerd. 

• Dit vraagt om nieuwe vertrouwensrelaties die tijd nodig hebben 
om tot stand te komen, maar waarbij het ook altijd helpt als er een 
invloedrijke partij is die de optimalisatie naar z’n hand kan zetten.
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Maatschappelijke relevantie:

• Signalerend qua risico’s:
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Duurzaamheid
• Fraude
• Naleving Wet- & 

Regelgeving
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• Integere bedrijfsvoering
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De netwerkonzekerheden

• Onzekerheid is geen nieuw verschijnsel bij 
ondernemen, maar door meer 
samenwerkings-verbanden nemen de 
onzekerheden toe. 

• Het risico bestaat zelfs dat bij meer 
betrokken partijen de risico’s exponentieel 
versterkt toenemen, met als gevolg dat 
iedereen afwacht en de kat uit de boom 
kijkt. 

• Deze extra complexiteit leidt voor potentiële 
financiers natuurlijk tot een hoger risico 
waarvoor zij terugschrikken.
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Maatschappelijke relevantie:
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De financiële responsiviteit

• Er zijn meer financieringsvormen dan eigen 
vermogen en een banklening. Denk bijvoorbeeld 
aan: investeringsmaatschappijen, subsidies of 
crowd funding. Het aantal mogelijkheden om (ook 
kleine) ondernemingen te financieren, groeit. 

• Traditioneel wordt begonnen met eigen geld en 
een banklening. 

• Het gegeven dat een innovatie voordat deze 
succesvol in de markt gezet is, financieel door een 
dal, “valley of death”, gaat, is niet nieuw. Dit dal 
heeft de neiging zich te verdiepen in geval van 
duurzame innovaties. Logisch, want investeringen 
gericht op waardebehoud hebben per definitie een 
langere terugverdientijd en vragen dus op korte 
termijn meer financiering.

34

Maatschappelijke relevantie:

• Signalerend qua risico’s:
• Continuïteit & 

Duurzaamheid
• Fraude
• Naleving Wet- & 

Regelgeving

• Toevoegen vertrouwen aan:
• Integere bedrijfsvoering
• Goed gedrag
• Informatie



De persoonlijke contacten

• Een nieuw aspect, dat naar voren kwam tijdens de evaluatie en dat met name 
ook genoemd werd in de contacten tussen ondernemers en financiers is het 
belang van een persoonlijk netwerk. 

• Operationele gegevensuitwisseling verloopt in toenemende mate via ICT, maar 
voor de strategische ontwikkelingen blijft een persoonlijk netwerk belangrijk. 
Niet alleen beperken bijvoorbeeld banken het persoonlijk contact, ook zijn er 
onlineplatformen voor crowd funding. Het blijkt echter duidelijk een misverstand 
om te denken dat financiering een kwestie is van online interacties. 

• Veel strategische bedrijfsbesluiten vragen een menselijk netwerk. Het is van 
groot belang dat partijen binnen de keten of het netwerk beschikken over 
dezelfde informatie en deze eenduidig interpreteren. 

• Veel partijen zijn zich hiervan goed bewust. Zij kennen in meer of mindere mate 
de weg tussen de verschillende financieringsvormen en weten hun financiers 
van het financiële rendement te overtuigen. 

• Sommige (vaak kleinere) organisaties hebben te weinig aandacht voor en te 
weinig ervaring met deze kant van hun innovatie; soms zijn zij zo zeer in 
beslag genomen door de technische of maatschappelijke kanten van hun idee, 
dat dit daardoor niet van de grond komt.
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Maatschappelijke relevantie:
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Ars Rhetorica (Aristoteles)



Middelen van overtuigingskracht

• Ethos

• Pathos

• Logos



Ethos

1. Praktische intelligentie (phronêsis).

2. Een deugdzaam karakter.

3. Goede wil.

Opvallend is dat Aristoteles stelt dat de 
spreker deze eigenschappen vooral in zijn 
betoog naar voren moet laten komen. Dit 
impliceert dat sprekers vooral moeten tonen 
dat zij het juiste karakter bezitten in hun 
betoog



Pathos

• Pathos draait om het gebruiken en bespelen van 
de emoties van het publiek van de spreker. Een 
belangrijk element in de overtuigingskracht, want 
"het succes van de pogingen tot overtuigen 
hangt af van de emotionele staat van het publiek; 
we oordelen immers niet hetzelfde wanneer we 
rouwen en vreugde ervaren of wanneer we 
vriendelijk of vijandig zijn. 

• In de Retorica draait dit aspect of middel van 
overtuiging om het verbinden van het betoog met 
de emotie die leeft in het publiek. Het is van 
belang om te benadrukken dat dit volgens 
Aristoteles binnen de inhoud van het betoog 
dient te gebeuren.



Logos

• Logos beroept zich op een logische 
redenering, het vermogen van de 
menselijke rede en de kennis die de 
mensen van de wereld en elkaar bezitten. 

• Het woord logica is van logos afgeleid. 
Logos refereert aan het argument an sich
als onderdeel van het betoog van de 
spreker.
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Een productie van







“Growing the PIE”



Starring on behalf of





“Ik Leef M’n Eigen Leven”



Antoinette Dijkhuizen RA

• Beleidsbepaler, Externe 
Accountant

• Lid bestuur Ledengroep 
Openbare Accountants (NBA)

• Oprichtster van:

Endymion M. Struijs RA

• Beleidsbepaler, Externe 
Accountant

• Lid bestuur Ledengroep 
Openbare Accountants (NBA)

• Oprichter van:



• 16:00 – 16:30: Introductie door Antoinette en Endymion

• 16:30 – 17:00: Jan Bouwens (Hoogleraar UvA, Cambridge)

• 17:00 – 17:30: Agnes Koops (Vz. PwC Accountants)

• 17:30 – 18:00: Marco van der Vegte (Vz. NBA)
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“Geef Mij Je Angst”



Perfectie bestaat niet!





Groter denken, kleiner doen

Intellectueel debat

Wetenschappelijk 

onderzoek



Geen zwart-wit foto 

maar een kleurenfilm



“Kleine Jongen”



Jan Bouwens

(Universiteit van Amsterdam, 
University of Cambridge)



“’t is niet mijn fout”



Jan Bouwens

(Universiteit van Amsterdam, 
University of Cambridge)



“Mag ik dan bij jou”



Staan 

voor je 

tent!



Meghan Markle: 

feminist, 

vrije geest, 

vooruitstrevend



Brené Brown: 

Durf te leiden





Agnes Koops-Aukes 

(Voorzitter PwC Accountants)



“Zij Gelooft in Mij”



Marco van der Vegte

(Voorzitter NBA)



“De Vrolijke Koster”



Bedankt voor uw participatie!

Tot de volgende editie van 
Rode Loper Amsterdam 

op vrijdag 12 juli a.s.



“Echte Vriendschap”






