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ACHTERGROND

TAAMS: 
‘HET MATURITEITSMODEL IS VOOR 
ACCOUNTANTS IN BUSINESS EEN PRIMA 
VERTREKPUNT VOOR HET GOEDE GESPREK.’ 
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De samenleving verwacht daarbij een kritische houding van accountants in business. 

Ontwikkeling van maturiteit is in dit verband een thema dat ertoe doet. Is reflectie 

daarvoor een goede strategie? In ieder geval een interessant perspectief. Want bij re-

flectie staan de achterliggende oorzaken centraal en gaan we de diepte in. Terugkijken 

en overzien, met het doel ervan te leren. De Italianen hebben hiervoor de mooie term 

‘Cerca Trova’ bedacht. Vertaling in het Nederlands leidt tot ‘wie zoekt, zal vinden’. Dat is 

wat reflectie als instrument beoogt te ondersteunen. Schrijver Paul Biegel voegt hier 

nog iets aan toe met zijn quote: ‘Wie zoekt, vindt. Maar niet altijd wat hij zocht.’ Dat 

maakt reflectie ook een boeiend proces. Er zijn vele wegen die naar Rome en naar ma-

turiteit leiden. Het proces van reflectie vraagt aandacht, is nooit af en vormt ook geen 

rechte lijn in de ontwikkeling. Soms is het meanderen, dan weer een scherpe bocht 

naar links of naar rechts. Ook een stap terug of opzij is een optie om weer verder voor-

uit te komen. Het durven stellen van kritische vragen is een belangrijk uitgangspunt. 

Best ingewikkeld en uitdagend. Niettemin is reflectie de moeite waard voor ontwikke-

len en verbeteren. Dit leidt tot evenwichtig handelen.

PUBLIEK, PROFESSIONEEL 
EN PERSOONLIJK BELANG

ONTWIKKELEN GERICHT OP VERBETEREN IS EEN BELANGRIJK THEMA VOOR IEDERE 

PROFESSIONAL. VOOR ACCOUNTANTS IN BUSINESS GELDT DIT DES TE MEER. ZIJ VERVULLEN 

SLEUTELFUNCTIES IN ORGANISATIES EN ZIJN VAAK HOEDER VAN (FINANCIËLE) INTEGRITEIT. 

DAARDOOR HEBBEN ZIJ TE MAKEN MET DILEMMA’S DIE RAKEN AAN PUBLIEK, 

PROFESSIONEEL EN PERSOONLIJK BELANG. HOE ZIJN DEZE BELANGEN TE COMBINEREN EN 

TE RIJMEN MET ELKAAR EN WELKE IMPACT HEEFT DIT OP VERSCHILLENDE DILEMMA’S?

Reflectie leidt tot 
evenwichtig handelen
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MATURITEITSMODEL EEN PRESTATIE 
De NBA publiceerde eind 2017 de beleidsnota met de titel ‘Toe-

komstvisie op het beroep van de financieel professional’. Daarin 

is een maturiteitsmodel opgenomen. Dat is een uitwerking van 

de beleidsnota. Accountants in business hebben daarmee een 

prestatie geleverd. Een vertaling van beleid naar een praktisch 

model dat in februari 2019 het licht zag. Vijf hoogleraren en ruim 

dertig specialisten uit de praktijk zijn betrokken geweest bij de 

totstandkoming van dit goede referentiekader voor financieel 

professionals. Maturiteit als begrip is ook interessant. Welke 

betekenis kan aan dit woord worden toegekend? In het woorden-

boek zijn verschillende definities te vinden. In de eerste plaats 

wordt verwezen naar de afloopdatum van een optie of een war-

rant. Ook de vervaldatum van een verzekeringspolis wordt in dit 

verband genoemd. Bezien vanuit ontwikkelen om te verbeteren, 

zijn dit interessante synoniemen. 

Maturiteit duidt er in dit geval op dat mensen attent dienen te zijn 

wanneer iets is afgelopen. Het heeft te maken met de levenscy-

clus van producten en activiteiten. Ruim voor het einde van de le-

venscyclus is het zinvol te reflecteren. Wat te doen? Twee vragen 

zijn van belang: Hoe is de afgelopen periode ervaren? En: Wat is 

nodig voor de toekomst? Deze vragen kunnen we ook stellen bij 

het einde van een project, functie of opdracht van accountants 

in business. Onderzoek naar en beantwoording van deze vragen 

leidt tot keuzes die weer bijdragen aan de ontwikkeling van ma-

turiteit. De tweede definitie is als volgt samen te vatten: door er-

varing verkregen, evenwichtige levenshouding, rijpheid, en mate 

van volwassenheid. Kortom: in balans zijn. Terug naar het maturi-

teitsmodel dat in figuur 1 grafisch is samengevat. 
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VERNIEUWENDE ONTWIKKELINGSRING 
In het artikel met de titel ‘Maturiteit van het vak’ van 17 mei 2019 

op www.accountant.nl, werd geconstateerd dat het maturiteits-

model vaktechniek als basis kent. De opstellers hebben echter 

ook een vernieuwende ontwikkelingsring toegevoegd door vijf 

rollen van de financieel professional in het maturiteitsmodel te 

onderkennen: sensor, poortwachter, coach, analist en navigator. 

Deze handreiking geeft de mogelijkheid om een brug te bouwen 

tussen wie de accountant in business is, en wie de accountant in 

business in de toekomst wil en kan zijn. Dit sluit ook goed aan bij 

een artikel in NRC van 12 augustus 2019 met de kop ‘Vakkennis 

alleen is niet meer voldoende’. 

In dit artikel wordt gesteld dat 

de werkvloer menselijker moet 

worden ingericht om beter met 

de vraagstukken van deze tijd 

om te kunnen gaan. De oproep, 

om naast professional ook een 

mens te zijn, is relevant. De 

vernieuwingsagenda van de 

NBA is hiermee in lijn en no-

digt uit tot meer leiderschap, 

daadkracht en vernieuwing bij 

de leden van de beroepsver-

eniging. Daarbij is het gewenst 

deze agenda te verbinden met 

de visie van de NBA waarin de 

thema’s sterk merk, lerend beroep, vernieuwende kracht, onom-

streden kwaliteit en maatschappelijke relevantie centraal staan. 

Reflectie op dit grotere geheel, ook in relatie tot het model, draagt 

bij aan de ontwikkeling van maturiteit van de beroepsgroep.

PUBLIEK BELANG
Het bestuur van de ledengroep accountants in business hield 

in april 2019 een bijeenkomst over het maturiteitsmodel. Hier-

bij kon het gesprek met belanghebbenden plaatsvinden. Ook 

spreekt hierdoor het model meer tot de verbeelding. Daarnaast 

kregen bezoekers handvatten voor een betere invulling van het 

publiek belang. Over dat publiek bestaan wel eens onduidelijkhe-

den bij de ledengroepen van de NBA. Het is een misverstand dat 

publiek belang alleen van toepassing is op accountants die actief 

zijn in de controlepraktijk. Publiek belang is van en voor alle leden 

van de NBA relevant. Ook voor Accountants in business die zeg-

gen dat hun primaire belang het belang van de organisatie is. Met 

deze houding doen betreffende Accountants in business zich-

zelf, de organisatie en de samenleving tekort. Iedere accountant 

in business mag zichzelf de volgende reflectievraag stellen: Hoe 

kan hij of zij bijdragen aan transparantie, in relatie tot publiek be-

lang? Als het goed is, komen dan actuele thema’s naar boven. Zo-

als de transparantie van jaarverslagen, de voorkoming van fraude 

in organisaties en de effecten 

van het gebruik van artificiële 

intelligentie. 

NIET VANUIT IVOREN 
TOREN 
Tijdens de bijeenkomst over 

de ontwikkeling van maturiteit 

werd gesteld dat we finance 

niet meer vanuit de ivoren to-

ren kunnen beoefenen. Dat is 

een oproep aan accountants 

in business om verbinding 

met verschillende disciplines 

binnen organisaties te maken. 

Evenals met stakeholders van 

die organisaties gericht op het publiek belang. In zijn column in 

Het FD van 20 augustus roept emeritushoogleraar Leo Stevens 

accountants in business op om zich vaker te laten horen. Waarom 

stellen accountants in business bijvoorbeeld niet nadrukkelijker 

aan de orde dat de regelgeving in relatie tot de jaarverslaggeving 

is doorgeschoten? Dit komt de transparantie en het publiek be-

lang niet ten goede. Jaarverslagen beslaan regelmatig zo’n twee-

honderd pagina’s. Geen gebruiker leest dat met belangstelling. 

Tegelijkertijd is het lastig voor de gebruiker om te ontdekken of 

het echt goed gaat met de onderneming. Het is opvallend dat 

er een app wordt ontwikkeld die onbegrijpelijke jaarrekeningen 

leesbaar moet maken. 

‘VAKKENNIS IS NIET 

MEER VOLDOENDE’
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Accountants in business kunnen beter nieuwe key performan-

ce indicatoren ontwerpen die bijdragen aan de leesbaarheid 

van de jaarrekening. Op het gebied van voorkoming van fraude 

kunnen accountants in business ook een andere positie kie-

zen. Vooral de controlerend accountant staat in de schijnwer-

pers. Bezien vanuit het three lines of defence-model, is echter 

een belangrijke rol weggelegd voor accountants in business bij 

het voorkomen en ontdekken van fraude. Een verplichte cursus 

over fraude in organisaties is een stap die leidt tot een ruimer 

bewustzijn. Vervolgens mag de accountant in business een gro-

tere voortrekkersrol vervullen met betrekking tot fraudepreven-

tie in organisaties. Artificiële intelligentie is ook een thema van 

belang. De focus van accountants in business ligt hier voor-

namelijk op het gebruik van data-analyse. Dat is prima, maar 

er is ook een groot risico dat gebruik van AI in organisaties, be-

wust of onbewust, op een ongeoorloofde manier plaatsvindt. 

Past het gebruik van AI bijvoorbeeld binnen de AVG? Als dat niet 

zo is, hoe moet de accountant in business hiermee omgaan? 

NOCLAR GEEFT HANDVATTEN 
Naar dit soort vraagstukken wordt gerefereerd in de ‘NV NOCLAR’ 

(Nadere Voorschriften Non-Compliance with Laws and Regulati-

ons), gepubliceerd door de NBA eind december 2018 en van toe-

passing op alle accountants. NOCLAR geeft handvatten aan ac-

countants voor hoe te handelen bij zaken die ook strijdig kunnen 

zijn met het publiek belang. Dat gaat dus verder dan alleen het 

organisatiebelang. Accountants in business kunnen immers van-

uit de eer van de stand niet wegkijken. Zij moeten in staat zijn om 

rode vlaggen op tijd te zien, voordat deze aan de top van de mast 

zijn gehesen. Organiseren van een strategie met een gezond kriti-

sche houding in relatie tot publiek belang is essentieel. Reflectie 

in de vorm van intervisie is daarvoor een behulpzaam instrument 

dat kan bijdragen aan de benodigde inspiratie, verbeelding en 

innovatie. Publiek belang en maturiteit van accountants in busi-

ness is daarbij gebaat.

PROFESSIONEEL BELANG
De hiervoor genoemde thema’s over publiek belang, hebben veel 

van doen met ethiek. Het magazine voor accountants in business 
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van december 2018 besteedde hier aandacht aan. Tijdens de bij-

eenkomst over het maturiteitsmodel kwam dit thema ook aan de 

orde. Professor Eddy Vaassen, één van de opstellers van het ma-

turiteitsmodel, is van mening dat ethiek impliciet in het model is 

opgenomen. Immers, ethiek moet er altijd zijn. Point taken. Daar-

naast is er een periode gaande waarin ethische vraagstukken 

en dilemma’s meer regel dan uitzondering zijn. Professor Frank 

Verbeeten pleitte om ethiek als stroom neer te zetten. Die moet 

in alle onderdelen van het maturiteitsmodel terugkomen. Dit 

sluit ook aan bij het gedachtegoed van de faculties van de NBA. 

Een verplichte faculty wordt ethiek. Deze ontwikkeling van en 

keuze voor ethiek vraagt een hoge mate van professionaliteit van 

accountants in business. 

Wie van deze professionals kan ondernemerschap, duurzaam-

heid en groei combineren met klantbehoeften, regelgeving en 

risicomanagement? De rollen van sensor, poortwachter, coach, 

analist en navigator zijn behulpzaam. In het maturiteitsmodel 

zijn deze rollen op hoofdlijnen beschreven en worden de gewens-

te competenties benoemd. De opdracht is om papier te vertalen 

naar praktijk, waardoor we de ontwikkeling van maturiteit bij 

financieel professionals stimuleren. We kunnen veel leren door 

met concrete casuïstiek te reflecteren met beroepsgenoten of 

objectieve buitenstaanders. Hoe gaat de accountant in business 

‘ACCOUNTANTS IN BUSINESS 

MOETEN IN STAAT ZIJN 

OM RODE VLAGGEN OP 

TIJD TE ZIEN, VOORDAT 

DEZE AAN DE TOP VAN DE 

MAST ZIJN GEHESEN’
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bijvoorbeeld om met een voorzitter van de Raad van Bestuur die 

tijdens een gesprek vraagt of het goed is als hij een sigaret op-

steekt terwijl in het gebouw niet mag worden gerookt? Wat zegt 

de accountant in business tegen een opdrachtgever die bij het 

geven van de opdracht vermeldt: ‘Je weet door wie je wordt be-

taald?’ Welke acties onderneemt de accountant in business als 

wordt ontdekt dat de voorzitter van het bestuur minder integer 

handelt dan verwacht mag worden? 

EENZAME SITUATIES 
Het is goed denkbaar dat de accountant in business soortgelijke 

casuïstiek ervaart bij werkgevers en/of opdrachtgevers. De druk 

kan in dit soort gevallen oplopen en dat kan leiden tot eenzame 

situaties. Door dit soort ervaringen met collega’s te delen – zoals 

de afgelopen jaren ook gebeurde in de moresprudentiesessies 

van de NBA (zie laatste pagina van dit artikel) – blijkt dat deze niet 

uniek zijn. Meer accountants in business zoeken naar een betere 

balans tussen publiek, professioneel en persoonlijk belang. Re-

flectie kan in deze gevallen behoorlijk ingewikkeld zijn. Ergens 

middenin zitten, maakt het ook moeilijk om afstand te nemen van 

de situatie. Wie de kwaliteiten bezit om afstand te nemen, is ook 

beter in staat zichzelf te observeren. Diegene onderscheidt zin 

en onzin beter van elkaar. Deze kwaliteit is te leren. Daarbij is het 

verstandig om ondersteuning te vragen aan iemand die deze pro-

blematiek herkent. De NBA heeft hiervoor vertrouwenspersonen 

aangesteld die direct helpen of naar specialisten doorverwijzen. 

Ook kan de NBA dit soort processen faciliteren door bijvoorbeeld 

mentorschap aan te bieden of een poule van ervaren professio-

nals samen te stellen. Die poule kan collega’s in een specifieke 

casus bijstaan door ondersteunende vragen te stellen. Antwoor-

den zijn in theorie vaak eenvoudig te geven. In de praktijk is dit 

lastiger in te vullen. Verschillende belangen, normen en waarden 

kunnen met elkaar in conflict komen. Professional judgement 

en een kritische houding bij dilemma’s worden dan vertroebeld. 

Met als resultaat dat afwegingen onzorgvuldig worden gemaakt. 

Het is ook in die omstandigheden van belang om zelf verant-

woordelijkheid te nemen en open te blijven communiceren met 

belanghebbenden. Door ook op dit soort situaties te reflecteren, 

stimuleren we de ontwikkeling van maturiteit van de accountant 

in business. En groeit deze naar een volgend niveau.

PERSOONLIJK BELANG
Een prima instrument voor reflectie is de in 2014 geïntroduceerde 

DilemmApp voor accountants in business. Wegens succes is deze 

app sinds juli 2019 beschikbaar voor alle accountants. Tweewe-

kelijks publiceert de NBA een dilemma. Gebruikers krijgen inzicht 

in de keuzes die collega’s maken. In de app wordt ook aangege-

ven waarop de keuze is gebaseerd: maatschappelijk, organisatie 

of persoonlijk belang. Individuele feedback is beschikbaar op het 

persoonlijke profiel. De app is een leuke en eenvoudige manier 

voor accountants in business om zichzelf met een positief-kriti-

sche houding te onderzoeken en te beschouwen. Het maturiteits-

model geeft ook handvatten voor accountants in business om 

zichzelf te plotten. Het model beschrijft een theoretische werke-

lijkheid van de weerbarstige praktijk. Het is de kunst dit model te 

leren begrijpen, ermee te spelen en daardoor in beweging te ko-

men. Dat heet internaliseren, met andere woorden: eigen maken. 

Het belandt in het persoonlijke DNA. 

Het model is ook prima bruikbaar tijdens teamontwikkeling van 

de finance-afdeling. Op deze manier kunnen we bespreken wie 

welke competenties heeft, hoe de vaktechnische vaardigheden in 

het team zijn verdeeld en wat de gewenste ontwikkeling is van 

‘ERGENS GOED IN WORDEN 

VRAAGT VEEL TRAINING. 

IN DE SPORT VINDEN 

MENSEN DAT NORMAAL’
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de persoonlijke effectiviteit binnen het team. Dat laatste is vaak 

een heet hangijzer. Ook accountants in business vinden het inge-

wikkeld hierover met collega’s in gesprek te gaan. Veel mensen 

hebben daarbij vooringenomen standpunten en aannames die zij 

moeilijk vinden om los te laten. Maar, hoeveel weten accountants 

in business nu eigenlijk van elkaar? Wat is de intentie en motiva-

tie om dingen te doen? Op welke wijze nemen we verantwoorde-

lijkheid? Welke vorm van leiderschap spreekt iemand aan? Wat 

is er nodig om te kunnen zeggen wat een accountant in business 

ziet en denkt? Welke cultuur is plezierig om in te werken? 

GEEN EENVOUDIG JA OF NEE 
Vragen die niet eenvoudig met ja of nee zijn te beantwoorden. Dit 

zijn vragen die momentum nodig hebben om passende antwoor-

den te vinden. Die antwoorden verbinden mensen met elkaar, ver-

sterken teams en maken organisaties toegankelijker. Het gesprek 

kan plaatsvinden vanuit de rollen in het maturiteitsmodel. Wat is 

een poortwachter? Is dat een nieuw begrip voor toezichthouder 

of ligt dat genuanceerder? En wat houdt de invulling van de rol 

van sensor in? Is dat alleen iets opmerken of wordt met de waar-

neming ook iets gedaan? Wat maakt een beslissende navigator? 

En hoe is een accountant in business te onderkennen als deze 

navigator? Een persoonlijke reflectie begint door het gesprek 

aan te gaan met individuele collega’s, het team en vooral ook met 

mensen buiten de organisatie die een frisse blik hebben. Neem 

tijdens deze gesprekken niets klakkeloos aan en vraag door als 

een antwoord wordt gegeven. Ook als het antwoord goed past in 

het zelfbeeld en zeker ook als het antwoord minder goed past. 

Geef het proces ook de tijd en maak periodiek een plot op basis 

van het model. Zijn er na een jaar (kleine) veranderingen te zien? 

Dan mag je daar als persoon en als team best trots op zijn. Vier de 

successen en zet de volgende stap. Het gaat om blijven proberen 

en zoeken naar de juiste richting. Daar worden fouten bij gemaakt 

en daar wordt, als het goed is, weer van geleerd. Ergens goed in 

worden, vraagt veel training. In sport vinden mensen dat normaal. 

In organisaties bestaat regelmatig de verwachting dat verande-

ring van context (lees: structuurwijziging) bijdraagt aan nieuw 

gedrag in organisaties. Het kan zeker helpen, maar er is meer no-

dig om mensen mee te nemen naar een nieuwe cultuur. Een posi-

tief-kritische reflectie draagt in die zin ook bij aan de duurzame 

ontwikkeling van maturiteit als persoon. Dat helpt weer bij het 

overstijgen van complexe situaties.

NIEUW EVENWICHT VINDEN
Bij maturiteit gaat het om de mate van volwassenheid van men-

sen. Een nieuw evenwicht vinden in steeds sneller veranderende 

omstandigheden is de uitdaging. Het door accountants in busi-

ness ontwikkelde maturiteitsmodel geeft een kader voor deze 

professionals die sleutelfuncties in organisaties vervullen. De in-

vulling van de verschillende rollen van accountants in business 

vraagt een afweging tussen publiek, professioneel en persoonlijk 

belang. Dat is geen eenvoudige opgave. Een nieuwe balans van 

publiek belang competenties, professionele vaardigheden en 

persoonlijke effectiviteit (figuur 2) draagt hieraan bij. 

 

Publiek
belang

competenties

Persoonlijke
effectiviteit

Professionele
vaardigheden

Balans

Figuur 2: Holistische balans
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Beantwoording van reflectieve vragen kan behulpzaam zijn. 

Waarom is bijvoorbeeld het publiek belang een thema voor de Ac-

countant in business? Hoe blijft de Accountant in business voor-

oplopen in het vak? Wat is er nodig om persoonlijke ontwikkeling 

van accountants in business te stimuleren? Vaktechniek alleen 

is niet meer voldoende. Van accountants in business wordt een 

meer holistische benadering van vraagstukken verwacht. De NBA 

heeft hierin een voortrekkersrol te vervullen. Bij de permanente 

educatie is bijvoorbeeld een betere balans noodzakelijk tussen 

de harde vaktechniek en de zachte vaardigheden. Stimuleer of 

verplicht accountants in business om permanente educatie 

evenwichtig te verdelen over competenties voor het publiek be-

lang, professionele vaardigheden en persoonlijke effectiviteit. 

Het aanbod van opleidingen van de NBA moet hierop zijn toege-

rust. Dit is nodig voor accountants in business om zich in de toe-

komst staande te kunnen houden in de onvoorspelbare praktijk. 

BETER UITSPREKEN 
De accountant in business kan zich daardoor ook beter uitspre-

ken over onderwerpen die materieel en relevant zijn voor de orga-

nisatie. Het bestuur van de NBA roept op tot leiderschap, daad-

kracht en vernieuwing. Dat kan alleen als we bestuurlijke keuzes 

maken die deze woorden bekrachtigen. De toon aan de top is ook 

bij ontwikkeling van maturiteit een belangrijk uitgangspunt. Re-

flectie helpt nieuwe inzichten te ontwikkelen en ervaringen uit 

het verleden een plek te geven. Door dit te doen, wordt ook zicht-

baar dat eerdere ervaringen, zowel positieve als minder positieve, 

altijd waardevol zijn. Ze dragen bij aan de ontwikkeling van ma-

turiteit van accountants in business binnen het geheel. Zij staan 

door deze ervaringen steviger in hun schoenen en kunnen uitda-

gingen beter aan. 

Het maturiteitsmodel is voor accountants in business een prima 

vertrekpunt voor het goede gesprek. Intervisie, organiseren van 

tegenspraak, dialoogsessies, mentorschap en teamontwikkeling 

zijn waardevolle instrumenten voor dit goede gesprek. Bijvoor-

beeld over de invulling van verschillende rollen en een daarbij 

passende positief-kritische houding. Want alleen nieuwe rollen 

in hokjes plaatsen, brengt accountants in business niet verder. 

Daarbij mogen we een vraag stellen: Is de ontwikkeling van ma-

turiteit te meten? Of blijft deze ontwikkeling toch meer een kwes-

tie van gevoel? Best ingewikkeld en uitdagend. Niettemin is het 

de moeite waard in de spiegel te kijken om de eigen reflectie te 

zien. En om daarover verdiepende vragen te stellen. Dat is waar 

reflectie in de kern om draait. Het zijn immers deze vragen - en 

de gevonden antwoorden - die leiden naar maturiteit en daarmee 

evenwichtig handelen. 
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