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Suggesties en aanbevelingen 

Naast alle verbeterpunten die we vermelden bij de individuele AQI’s, geven we de kwartiermakers 

graag de volgende algemene suggesties en aanbevelingen mee: 

1. Het dashboard is bedoeld om gebruikers van de jaarrekening inzicht te bieden in de kwaliteit 
van de wettelijke controle. Dit vereist uiterst zorgvuldige communicatie en aansluiting bij de 
belevingswereld en kennis van de gebruiker, zeker wanneer de gebruiker ook nog de context 
moet snappen. Wil het dashboard succes hebben, dan bevelen we aan om nut, toegevoegde 
waarde en gebruikersvriendelijkheid te (laten) beoordelen: 
 

• Laat gebruikers van allerlei niveau het dashboard testen en neem hun aanbevelingen 

mee naar een definitieve versie. Besteed daarbij ook aandacht aan vragen als nut en 

noodzaak: zal de gebruiker het dashboard wel inzien en gebruiken? Vraag door naar het 

‘whats in it for me’, vanuit gebruikersperspectief;  

• Herschrijf teksten op het niveau van de gebruiker; 

• Gebruik zo min mogelijk (en zorgvuldig) vaktermen en andere terminologie die gebruikelijk 

is in de sector; 

• Geef de gebruikers handvatten hoe zij de verschillende AQI’s in perspectief en context 

kunnen zien. 

 

2. Om de gebruiker meer context en perspectief te bieden, kunnen een aantal afgevallen AQI’s 
worden toegevoegd als relevante informatie bij de kengetallen. 
 

3. Integreer en vermeld waar mogelijk de kengetallen bij de relevante AQI’s in het dashboard. 
Dat bevordert het gebruikersgemak en de context waarin de AQI’s geplaatst kunnen worden. 
 

4. Zoals eerder gesteld laat onderzoek zien dat het lastig is om controlekwaliteit te meten en te 
vangen in indicatoren. Bovendien bestaat op dit moment nog geen eenduidige definitie van 
controlekwaliteit. SRA doet daarom het voorstel om de rapportageverplichting van de eerste 
vastgestelde set van AQI’s voor een beperkte periode te laten gelden, met een afsluitende 
evaluatie bij een beperkte groep kantoren. We  bevelen aan om gebruikers van de 
jaarrekening daarbij te betrekken. Na evaluatie van de bruikbaarheid en doelmatigheid van de 
AQI’s in de keten, kan dan worden besloten over voortzetting van de rapportageverplichting.   
 

5. Na langer gebruik van de AQI’s en als onderdeel van de evaluatie, bevelen we onderzoek aan 
bij (een groep van) accountantsorganisaties naar gedragseffecten van de AQI’s. 
Accountantsorganisaties kunnen zich (on)bewust gaan richten op maatregelen die de meting 
van indicatoren beïnvloeden, of tot korte termijn acties en ‘window dressing’, zonder dat een 
substantiële bijdrage wordt geleverd aan de lange termijndoelstelling van 
kwaliteitsverbetering. In dat geval ontstaat een ongewenst, tegengesteld effect. 
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