
SRA-Cultuurdag 
1 oktober 2019



Programma
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15.30 - 15.50 uur Voortgang Publiek Belang
Roland Ogink, partner de Jong en Laan en Bestuurslid SRA

15.50 - 16.15 uur Uitkomsten 1-meting Cultuurscan
Wilma Hosang, Senior Strategieadviseur SRA

16.15 - 16.45 uur De praktijk
Menna Kruiswijk, directeur algemene zaken bij Crop
Stefan Suy, partner en bestuurslid bij Joanknecht

Pauze

17.00 - 18.30 uur Leren van elkaar in de rondetafelgesprekken

18.45 uur Buffet



Roland Ogink 
In het Publiek Belang



Opening en voortgang publiek belang

 Visie en betrokkenheid SRA/Rol Bestuur

 Ontwikkelingen Cultuur en Gedrag van NBA, MCA, AFM en 
Inspectie SZW

 Ontwikkelingen Cultuur en Gedrag van CTA

 Mogelijkheid tot discussie over bovenstaande punten



Visie en betrokkenheid SRA/Rol bestuur

 Voorgeschiedenis en stand van zaken werkgroep niet-oob-
accountantsorganisaties

 Doelstellingen

- Een betere kwaliteit van de niet-oob-accountantsorganisatie

- Bijdragen aan het herstel van vertrouwen

- Dienen publiek belang

- Hebben van maatschappelijke impact

- Bijdragen aan cultuur- en gedragsverandering

 Met 2 bestuurders lid Stuurgroep Publiek Belang 

- Zelf sponsor project Cultuur en Gedrag



Visie en betrokkenheid SRA/Rol bestuur

 Per 30 augustus 2019: 267 vergunninghouders niet-oob, 
waarvan 191 SRA-leden

 99% van de kantoren doet mee

 86% van de maatregelen geïmplementeerd

 Themaonderzoek begin januari 2019

 Mentoring aangeboden

 Juni 2019 voortgang per kantoor zichtbaar

 Enkele maatregelen blijven achter
Maatregel/stappen percentage geïmplementeerd
2.1.2 66 %
2.1.3 66 %
2.1.4 55 %
3.5.1 66 %
3.5.2 74 %
3.5.3 73 %
3.7.2 70 %
3.7.3 66 %
4.5.1 66 %



Ontwikkelingen Cultuur en Gedrag van 
NBA, MCA, AFM en Inspectie SZW

 MCA: 3e uitvraag zomer 2019

- Thema’s: voortgang veranderproces, verandervermogen en 
cultuur en gedrag





Ontwikkelingen Cultuur en Gedrag van 
NBA, MCA, AFM en Inspectie SZW

 NBA: dialoogsessies



Ontwikkelingen Cultuur en Gedrag van 
NBA, MCA, AFM en Inspectie SZW

 NBA: dialoogsessies



Ontwikkelingen Cultuur en Gedrag van 
NBA, MCA, AFM en Inspectie SZW

 AFM: rapport 9 mei 2019

 Inspectie SZW: prima gesprekken en input mee in 1-meting



Ontwikkelingen Cultuur en Gedrag van 
CTA

 Voorlopige bevindingen Commissie Toekomst 
Accountancysector (publicatie op 1 oktober)

 Diverse rondetafelsessies op 5 juli jl.

 SRA was aanwezig bij: kwaliteit niet-oob, toezicht en cultuur

 Cultuur:
- Wat zou de juiste cultuur moeten zijn?

- Is de huidige cultuur ondersteunend aan kwaliteit?

- Is de huidige cultuur beter?

 Mijn visie: tone at the top, technologie, uniforme 
werkprocessen, menselijke maat en multidisciplinaire 
samenwerking



Ontwikkelingen Cultuur en Gedrag van 
CTA

 dd



Ontwikkelingen Cultuur en Gedrag van 
CTA



Vragen?



Uitkomsten 1-meting Cultuurscan
Wilma Hosang



Cultuur meten

De centrale vraag

Stelt de accountantsorganisatie en de context binnen het 
(controle)team de individuele accountants en medewerkers 
in staat daadwerkelijk goed werk te leveren?

Cultuurscan = ontwikkelingsinstrument voor het versterken 
van de kwaliteitsgerichte cultuur. 

Cultuurscan = een momentopname

Kwantitatief = data

Kwalitatief = terugkoppeling en kennis delen, gevoel



Tijdspad Cultuurscan

 Oktober 2015 NBA Cultuurmeter beschikbaar

 April 2016 SRA Cultuurscan (0-meting) beschikbaar

 Juni 2016 Eerste analyse/gesprek cultuurscan

 September 2016 Eerste benchmarkgegevens beschikbaar

 Juni 2017 Persbericht uitkomsten NBA/SRA

 Januari 2018 1-meting van start

 Februari 2019 1ste benchmarkgegevens 1 meting 

 Oktober 2019 vandaag: de Cultuurdag. Uitkomsten CTA

 Oktober 2019 presentatie benchmark SRA aan MCA

 November 2019 Vragen over werkdruk

 December 2019 Uitkomsten werkdruk Inspectie SZW

 Medio 2020 2-meting - Interventies en acties op deelgebied? 



Soft skills van essentieel belang
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SRA-Cultuurscan 0-meting 

 125 aanmeldingen

 111 kantoren geanalyseerd en teruggekoppeld

 Aantal uitgenodigde medewerkers: 7728

 Aantal ingevulde vragenlijsten: 5677 (73% respons)

 Aantal ingevulde vragenlijsten alleen controlepraktijk: 1153

SRA-Cultuurscan 0- en 1-meting 
 Tot nu toe: 50 aanmeldingen

 37 kantoren geanalyseerd en teruggekoppeld

 Aantal uitgenodigde medewerkers: 3092

 Aantal ingevulde vragenlijsten: 2373 (76% respons)

 Aantal ingevulde vragenlijsten alleen controlepraktijk: 782



De SRA-Cultuurscan (1-meting)

 Vragenlijst 90 vragen, 8 categorieën

 Kwaliteit 

 Aansturing

 Samenwerking teams

 Imago Beroep

 Beloningsstructuur

 Ontwikkelingsmogelijkheden

 Ethisch bewustzijn en werkdruk

 Strategie

 Foutencultuur

 Uitgebreide kantooranalyse 

 Rapport met uitkomsten en aanbevelingen per categorie

 Persoonlijk gesprek met kantoorleiders/HRM (= meerwaarde)

 Mkb-breed, dus alle disciplines binnen mkb-kantoor

 Segmentatie is mogelijk



Vergelijking en nieuwe vragen
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Dialoog

22



Interventies en follow-up
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Uitkomsten 0-meting
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Stappen 
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- Vakinhoudelijke informatie
- Leren van elkaar/Sparren
- Interne communicatie



Kwaliteit(sbeleving) 
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Aansturing: Van resultaat naar mensgericht
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In cijfers 
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Samenwerking teams: Feedback
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- Feedback > kwaliteitsgerichte cultuur
- Feedback aan leidinggevenden
- 360 graden feedback



Samenwerking teams: Complimenten 
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Beloningsstructuur
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- Beoordelen nieuwe stijl
- Coachen in plaats van managen – nieuw leiderschap
- Verband complimenten, feedback en ontwikkelingsmogelijkheden 



Ontwikkelingsmogelijkheden
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- Zingeving
- Talentmanagement
- Controlepraktijk loopt voorop
- Neem alle medewerkers hierin mee
- Trainen op soft skills



Ethisch bewustzijn en werkdruk
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- Kans voor SRA-kantoren 
voor profilering

- PSA-beleid
- Inspectie SZW



PSA-beleid
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 Aanleiding: werkdruk sectoren waaronder accountancy

 Uitval zorgt voor hoge kosten

 SRA in gesprek met inspectie SZW

 Inspectie: bezoek 20-50 kantoren

 Geen sancties

 Segmenteren

 RI&E & onderzoek naar werkdruk (onderdeel PSA-beleid)

Wat doet SRA? Onderzoeken of Cultuurscan vervangend kan 
zijn voor onderzoek over werkdruk. 



Foutencultuur
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- Fouten maken mag
- Maar bespreek het
- En leer ervan - structuur



Ontwikkelingen
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 Dossier Cultuur en Gedrag
www.sra.nl/dossiers/cultuur-en-gedrag

 Onderzoek werkdruk Inspectie SZW

 Verdieping op deelgebied – Interventies - Best Practices

 Sparren met collega-kantoren

 De 2-meting

http://www.sra.nl/dossiers/cultuur-en-gedrag
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Sparren collega-kantoren
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Cultuurscan nieuwe meting
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 Hoe deze vorm te geven? 

 Wat heeft u nodig van ons? 

 Evaluatie 

 Gebruik de kennis van SRA – vreemde ogen ‘dwingen’ 



De Praktijk 
Menna Kruiswijk en Stefan Suy



Sparren met collega’s over Cultuur en Gedrag



Cultuur en Gedrag
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Stellingen Cultuur en Gedrag 
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 Hoe ziet de cultuur in jouw kantoor er nu uit? 

 Waar wil je met jouw kantoor naartoe? 

 Wat is jullie voornaamste uitdaging? 



2- meting
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 Wat verwacht u van SRA?

 Wat verwacht u van de 2-meting?
- vergelijkbaar met 0- en 1-meting
- meten op deelonderwerp
- welke interventies
- ……



Ridicuul kleine stapjes
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 https://www.youtube.com/watch?v=B3hYA6uEqbs

https://www.youtube.com/watch?v=B3hYA6uEqbs


Achtergrondinformatie 



Vragen om de dialoog op gang te brengen

 Geeft de leiding met haar eigen (voorbeeld)gedrag een 
consistent signaal af waar het gaat over de focus op kwaliteit? 

 Hoe komt het dat medewerkers in de controlepraktijk de 
kwaliteitscultuur als sterker ervaren dan de medewerkers 
gemiddeld in de gehele organisatie? Wat betekent dit voor de 
op kwaliteit gerichte multidisciplinaire samenwerking? 

 In hoeverre wordt de beoordeling en beloning ervaren als een 
evenwichtige reflectie van het kwaliteitsstreven? Is beloning in 
voldoende mate gekoppeld aan geleverde kwaliteit? 



Vragen om de dialoog op gang te brengen

 Leggen wij voldoende verantwoording af over kwaliteit? 
Communiceert de organisatie voldoende proactief zowel intern 
als extern over kwaliteitsbeleid en genomen maatregelen? 

 Durven medewerkers met elkaar bespreekbaar te maken waar 
kennis te kort schiet, als er fouten zijn gemaakt, of als er 
dilemma’s worden ervaren? Zowel op organisatieniveau als 
binnen het (veiliger?) teamverband? 



Een casus van een SRA-kantoor

 Benoem thema’s en een projectleider

 Bespreek alle thema’s met de medewerkers

 Formuleer optimalisatiepunten in/met de gehele groep

 Voer optimalisatiepunten uit (gezamenlijke verantwoordelijkheid)

 Ken een ‘probleemeigenaar’ toe per thema (betrek de juiste 
mensen/afdelingen hierbij)

 Geef als vennoot of compliance officer het voorbeeld en guidance

 Stel een tijdspad vast (na 6 maanden evalueren)

 Schakel (indien noodzakelijk) externe hulp in

 Informeer de gehele organisatie 

Cultuur is van de lange adem….



Ondersteuning vanuit SRA

 Continu in gesprek met kantoren

 Intervisiebijeenkomsten/sparren met collega-kantoren 

 Implementatie maatregelen: Dossier in het publiek belang 
https://www.sra.nl/dossiers/in-het-publiek-belang

 Actieplan Kwaliteit en leerdocument

 Concrete hulpmiddelen 
- Strategiesessies 
- Vernieuwde beloningssystematiek
- Trainingen (communicatie/360°feedback/samenwerking)
- Kringen (HRM/Vaktechnisch/In het Publiek Belang/Compliance) 
- Seminars

 Dossier Cultuur en Gedrag op sra.nl/dossiers/cultuur-en-gedrag

https://www.sra.nl/dossiers/in-het-publiek-belang


Eerste bevindingen
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 Kantoren zijn na de 0-meting voortvarend van slag gegaan; 
denk aan:

- Controleteam vervangen

- Vestigingen samenvoegen

- Teamleiders meer laten samenwerken

- Kwaliteitsindicatoren beter benoemen

- Gedragsstijlen onderzoek

- In overleg met young profs om werkdruk te analyseren

- Uitkomsten per discipline bespreken en plan van aanpak maken

- Strategiesessies met vennoten en key spelers

- Beloningssystematiek zichtbaar koppelen aan kwaliteit

- Beloningssystematiek specifiek ontwikkeld voor de controlepraktijk

- Aanname directeur voor cultuur en gedrag/verandermanagement


