
   

 

 

Van Accountancy naar Accountant-in-Business 

1 

AccountantsBuzz | Hetty Hartman 

 

 

  



   

 

 

Van Accountancy naar Accountant-in-Business 

2 

AccountantsBuzz | Hetty Hartman 

Inhoudsopgave 
 

Introductie ...................................................................................................................................................................................................... 3 

Achtergrond .................................................................................................................................................................................................. 3 

Doel...................................................................................................................................................................................................................... 4 

Enquêtevragen en uitkomsten ...................................................................................................................................................... 4 

Vraag 1 ............................................................................................................................................................................................................... 5 

Benaming Finance-rollen .................................................................................................................................................................. 7 

Vraag 2 .............................................................................................................................................................................................................. 7 

Onduidelijkheid over de taken van de Finance-rollen ............................................................................................... 9 

Vraag 3 ........................................................................................................................................................................................................... 10 

Vraag 4 ............................................................................................................................................................................................................ 12 

Vraag 5 ............................................................................................................................................................................................................ 13 

Conclusies .................................................................................................................................................................................................... 15 

Wil je ook inzicht in je voorkeursdrijfveren met een gratis test? .................................................................... 16 

 

 

 

 

Heb je dit e-book doorgestuurd gekregen via iemand anders? Ga dan 
naar www.accountantsbuzz.nl en laat je gegevens achter, zodat je de meest 
recente versie krijgt. Bovendien ontvang je dan regelmatig blog posts die je 
helpen in je zoektocht naar een inspirerende werkgever. Wil je deze inhoud 

gebruiken in een artikel of blog, graag met bronvermelding. 
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Introductie 
 

Wat doet accountants besluiten om van de accountancy praktijk over te stappen naar 
het bedrijfsleven? Waar zoeken accountants naar in hun werkzame leven? Deze 
vragen, ingegeven door mijn eigen observaties in de praktijkcreativiteit, waren de 
aanleiding voor het ontstaan van onderliggend document. De resultaten waren op z’n 
minst opmerkelijk en zijn het waard om te delen. Voor werkgevers, die steeds meer 
moeite hebben om ervaren accountants te vinden of aan boord te houden en ook 
voor accountants zich in deze vraagstelling herkennen en een werkkring buiten de 
accountancy overwegen. 

In dit kennisdocument deel ik mijn onderzoeksresultaten die zonder medewerking 
van accountants die de stap naar het bedrijfsleven reeds langer geleden hebben 
gezet, niet tot stand had kunnen komen. Waarvoor hierbij nogmaals mijn hartelijke 
dank. Om mijn dank daarvoor te onderstrepen, heb ik inmiddels bij twee 
respondenten een drijfverentest afgenomen. 

 

Achtergrond 
 

De arbeidsmarkt in de accountancy is de laatste jaren grondig veranderd. Twee 
opvallende ontwikkelingen hebben hier mee te maken. Enerzijds groeit het tekort aan 
ervaren en talentvolle (assistent) accountants, aan de andere kant is de ambitie van 
veel medewerkers veranderd. Voorheen werkte men slechts bij één of een klein 
aantal kantoren, met als hoogst haalbare doel partner of vennoot te worden. 

Tegenwoordig staat het kantoor minder centraal en gaat de ambitie van de 
accountant steeds vaker hand in hand met zingeving en het verwezenlijken van 
persoonlijke doelen, op zoek naar meer voldoening in het werk. Niet zelden is dat 
voor accountants een werkomgeving buiten de accountancy. Reden om hierop in te 
zoomen. 
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Doel 
 

Het doel van deze enquête is om beter inzicht te krijgen in de redenen van de 
toegenomen mobiliteit van accountants op de arbeidsmarkt. Deze inzichten wil ik 
graag gebruiken om accountants die ook op het punt staan de accountancy te 
verruilen voor een functie in het bedrijfsleven, beter te kunnen begeleiden. 

Waarom verlaten accountants na een jarenlange studie de accountancy en waar zijn 
zij dan naar op zoek? Als ze terugkijken op hun overstap, hoe hebben zij die ervaren? 
Wat kwamen ze tegen tijdens hun zoektocht? Zijn hun verwachtingen waargemaakt? 

Mijn wens is om deze inzichten te delen met iedereen die hier zijn voordeel mee kan 
doen. Hopelijk draagt dit bij aan het voorkomen van een misstap en blijft zo aan 
overstappers hun kostbare tijd in een niet passende werkomgeving, bespaard. 

Werkwijze 

Om in korte tijd bij een redelijk grote groep mijn vragen te kunnen toetsen, is een 
korte enquête verstuurd aan 120 accountants die in het recente verleden zijn 
overgestapt van de accountancy naar het bedrijfsleven. De respons op dit 
aanschrijven bedroeg bijna 50%. Daarnaast heeft een aantal lezers gereageerd n.a.v. 
artikelen over dit onderwerp die geplaatst zijn met een link naar de enquête. 
Uiteindelijk bedroeg de totale respons 121 personen. 

Voor een optimale respons heb ik bewust een laagdrempelige enquête gemaakt die 
maximaal 2 tot 4 minuten invultijd vraagt. Het betrof 5 meerkeuzevragen met de 
mogelijkheid om meerdere antwoorden te geven. Aanvullend heb ik een vijftal 
accountants uit de doelgroep geïnterviewd om een verdiepingsslag te kunnen 
maken. 

 

Enquêtevragen en uitkomsten 
 

De 5 vragen die zijn verstuurd om meer inzicht te krijgen, zijn hieronder samen met 
de antwoorden opgenomen. Uit de toelichting die een groot aantal mensen heeft 
geschreven heb ik een selectie gemaakt en bijgevoegd. 
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Vraag 1. Welke redenen hebben een rol gespeeld 

om de overstap naar een werkgever buiten de 

accountancy te maken? (Meerdere antwoorden 

mogelijk) 
 

Beantwoord: 121 Overgeslagen: 0 
 

Ik wilde dichter bij de business en meer vooruitkijken i.p.v. achteraf 
op afstand 

73% 

88 

Ik wilde meer balans in werk - privé en verwachtte dat buiten de 
accountancy te vinden 

42% 

51 

Ik zocht een werkkring met meer mogelijkheden om mezelf verder 
te ontwikkelen 

23% 

28 

De ontwikkelingen binnen het vak van de accountancy spraken me 
niet (meer) aan 

47% 

57 

Ik was niet direct op zoek naar een functie buiten de accountancy, 
maar het is zo gelopen, het kwam op mijn pad 

14% 

17 

 

Opvallend is dat bijna 75% van alle respondenten aangeeft dichter bij de business te 
willen staan en vooruit wil kijken in plaats van op afstand te zijn en terug te kijken. 
Bijna de helft geeft aan dat daarbij de ontwikkelingen binnen de accountancy hen 
niet meer aanspraken en dat zij op zoek waren naar meer balans – privé. 

Het meeste heeft men een aanvullende toelichting gegeven op de ontwikkelingen in 
de accountancy. Hieruit heb ik een aantal opmerkingen aangehaald: 
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 “De simpele routinematige werkzaamheden in de samenstelpraktijk vond ik niet echt 
uitdagend, waar je in het bedrijfsleven naar hartenlust de AO/IC kan optimaliseren.” 

“Met name de cultuur binnen de accountancy en de te vele focus op dossier, interne 
procedures en wet- en regelgeving i.p.v. op de klant hebben ervoor dat gezorgd dat ik 
de overstap heb gemaakt.” 

“Ik kon onvoldoende mijn ei kwijt in de accountancy, omdat de focus ligt op controle van 
processen en (jaarrekening)posten. Ik wil niet controleren, ik wil creëren. Je toegevoegde 
waarde als accountant was m.i. te beperkt.” 

“De ontwikkelingen m.b.t. regelgeving en vastlegging daaromheen werden te ver 
doorgevoerd. Daarnaast spelen arbeidsvoorwaarden ook een rol.” 

“Weinig affiniteit met het accountantskantoor waar ik werkte (big4); wilde geen 
nummertje meer zijn.” 

“Alle compliance regelgeving en angst voor de AFM ging mij tegen staan in de 
accountancy ook de verdieping begon ik te missen in mijn werk.” 

“Het geloof in de accountancy had ik niet meer.” 

 

Uit deze antwoorden en uit de verdiepende interviews is duidelijk op te maken dat 
medewerkers de ontwikkelingen m.b.t. wet- en regelgeving en de vastlegging 
daaromheen te ver vinden doorgevoerd. Met als gevolg dat men in de werkomgeving 
een angstcultuur ervaart. Het is in ieder geval voor bijna de helft van de “overstappers” 
mede reden geweest om de accountancybranche de rug toe te keren.  

Dit geldt overigens niet alleen voor medewerkers, ook klanten klagen hierover. Over 
dit onderwerp verschijnt binnenkort mijn nieuwe e-book. 
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Benaming Finance-rollen 
 

In de praktijk blijkt dat er veel diversiteit en onduidelijkheid is over de verschillende 
control- en finance rollen. Deze verwarring heeft als gevolg dat verwachtingen van 
accountants bij aanvang van een nieuwe functie in het bedrijfsleven, niet altijd 
overeenkomen met de werkzaamheden in de praktijk. Ook in de literatuur zijn heel 
verschillende opvattingen te vinden, over de rol en positie van de controllers. In de 
eerste plaats lijkt er sprake van onduidelijkheid over de taken.  

 

Vraag 2. Deze vraag gaat over de inhoud van je 

takenpakket in je rol na de accountancy. (Meerdere 

antwoorden mogelijk) 
 

Beantwoord: 121 Overgeslagen: 0 

Het takenpakket in mijn huidige financiële functie, komt overeen 
met het beeld dat me vooraf op grond van de functieomschrijving 
voor ogen stond 

79% 

96 

Van een eerdere functie die ik had na de accountancy voldeed het 
beeld dat ik vooraf had van de werkzaamheden niet aan de 
werkelijkheid. 

12% 

14 

Het vinden van een werkkring buiten de accountancy waar ik goed 
op mijn plaats ben, heb ik achteraf lastiger gevonden dan ik vooraf 
had verwacht. 

13% 

16 

 

In deze enquête geeft 25% van de respondenten aan dat zij moeite hebben gehad bij 
het vinden van de functie die bij hen past. In de helft van die gevallen kwam dat omdat 
de beschreven taken niet overeenkwamen met de werkzaamheden welke in praktijk 
vervuld moesten worden. 
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Een greep uit de reacties op vraag 2: 

“Business control is wezenlijk meer complex dan accountancy, gezien ervan uit zowel 
accountancy-oogpunt als vanuit business-oogpunt (processen, output, functies, 
kostprijzen, allocaties, etc.) moet worden gekeken.” 

“In de accountancy werkt men over het algemeen erg gestructureerd, vaak met 
gelijkgestemden. In de business is Finance niet meer de corebusiness: anderen delen niet 
je belang en dat geeft soms frustraties.” 

“Ik heb na 3 jaar gekozen om terug te keren naar de audit.” 

“Wat wel wezenlijk anders is, als gevolg van de kleinere organisatie c.q. minder 
"finance" vakmensen dat je bewust contacten moet onderhouden met "vakidioten" om 
te kunnen sparren.” 

“Ik ben inmiddels toe aan mijn tweede werkgever na de accountancy. In mijn vorige 
functie was ik meer een financial controller en lag de focus veel op verantwoording en 
de P&C-cyclus. Nu ben ik een echte business controller en ligt mijn voorname focus op 
business advisor (op het gebied van finance).” 

“Als hoofd FA was het niveau van de medewerkers op de afdeling heel anders dan ik 
gewend was van collega's in de accountancy. Ik liep er tegenaan dat mensen niet altijd 
gemotiveerd waren en ik een instructie stap voor stap moest uitwerken. Daarnaast was 
de functie veel operationeler dan vooraf was voorgespiegeld (zelf journaalposten maken 
ed.), dit vond ik inhoudelijk niet interessant.” 

“Het is inderdaad een andere wereld dan je vooraf verwacht met veel hands-on en 
andere teamsamenstelling.” 
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Onduidelijkheid over de taken van de Finance-rollen 
 

Er is veel geschreven over de rol en de taken die horen bij de functie van Controller 
en daaruit blijkt ook over de onduidelijkheid van inhoud en taken. Uit de enquête 
wordt dit beeld bevestigd. Accountants die de overstap hebben gemaakt naar een 
Finance- of Control rol lopen hier ook vaak tegenaan.  

Bij 40% van de geënquêteerden heeft dit in de praktijk geleid tot een moeilijke 
invulling van de taken. Met een zorgvuldige afweging en kritisch doorvragen bij het 
aanvaarden van een nieuwe functie buiten de accountancy voorkom je 
teleurstellingen bij het overstappen naar een dergelijke functie. 

 

Rol Archetypen in de control-functie 

Facilitator (Financieel-economisch) beleidsadviseur 

Adviseur Business controller 

Controleur Financieel controller 

Rapporteur Internal auditor (in de organisatie) 

Externe accountant (op de grens van de organisatie) 

 

Bovenstaande tabel is overgenomen uit een artikel over Control- functies door Frank 
Jan de Graaf en Hidde van der Wal. In dit artikel wordt ingezoomd op de 
onduidelijkheid die bestaat over de rol van de Controller. 
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Vraag 3. Inhoudelijk kan een controllersfunctie 

variëren van zorg dragen voor betrouwbare en 

volledige financiële verslaggeving (independent 

controller) tot het ondersteunen van het 

management bij strategische en operationele 

besluitvorming (involved controller/business 

advisor). Beide rollen vragen om een andere 

invulling en andere drijfveren. Werkgevers zijn niet 

altijd eenduidig over de invulling, een van de 

redenen van veel voorkomende mismatches. 
 

 

Beantwoord: 108 Overgeslagen: 13 

Intern was er geen eenduidigheid over de inhoudelijke rol 
waardoor het lastig was om goed invulling te geven aan de functie 

20% 

22 

In de rol werd van mij gevraagd om beide functies te vervullen, in 
praktijk waren deze moeilijk met elkaar te verenigen 

19% 

20 

 

n.v.t. 

61% 

66 

 

Uit de toelichtingen zijn de volgende opmerkingen geselecteerd: 
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“Hoofdzakelijk draag ik zorg voor een degelijke inrichting en degelijke rapportagevoering 
met al zijn vrijheden, evenals de fiscale afhandelingen. Daarnaast kan je goed een 
adviserende rol aannemen, maar de strategische besluitvorming ligt bij mij op Bestuurlijk 
Operationeel niveau.” 

“Als business controller ben je onafhankelijk adviseur en een change-manager die vanuit 
strategisch niveau commercieel en kostentechnisch bezig is.” 

“Ik kon er weinig aan doen dat er met strategische bijsturing te weinig werd gedaan.” 

“Mijn rol ligt met name in decisief making ondersteunen. En ik steun daarbij en review 
financiële informatie. En schrijf adviezen/business cases omtrent zowel 
operationele/tactische en strategische beslissingen. Daar was ik ook naar opzoek. Een 
stap eerder te denken dan cijfers en er ook echt iets mee doen.” 

“Ik vind het juist interessant om zo breed te functioneren: ondersteunen het management 
met business advies en daarbij een jaarverslag advies vanuit accountancy die daarbij 
het beste past. Daardoor heb ik mijn kennis enorm verbreed en geloof dat ik nu veel meer 
waarde heb voor verschillende werkgevers.” 

“De controllersfunctie zoals ik die ken is sterk aan verandering onderhevig door de 
groeiende organisatie waar ik werk. Het is afwisselend en altijd uitdagend.” 

“In de rol werd van mij gevraagd om beide functies te vervullen.” 

“Niet van toepassing werd duidelijke business controller gezocht die mee kon denken 
met nieuwe concepten en verdien modellen.” 

“Voornamelijk independent controller met natuurlijke ondersteuning bij 
business/strategische vraagstukken. Dit is goed verenigbaar.” 

“Rollen waren en zijn helder door de omvang van de organisatie.”  
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Vraag 4. Voor verschillende invulling van de eerder 

benoemde rollen wordt over het algemeen 

aangenomen dat bepaalde persoonstypen de 

voorkeur genieten. Is bij het sollicitatie proces, naast 

vakbekwaamheid, werkervaring en opleiding, ook 

gekeken naar persoonlijke voorkeuren? 
 

 

Beantwoord: 121 Overgeslagen: 0 

Ja, er is bij invulling van mijn huidige functie bewust gekozen voor 
een bepaald persoonlijkheidstype. M.b.v. een relevante test is op 
persoonlijke eigenschappen getoetst. 

22% 

27 

In de procedure heeft men bewust gekozen voor bepaalde 
persoonlijke kenmerken, maar daar is geen concrete test aan te pas 
gekomen. 

51% 

62 

Er is niet gesproken over bepaalde persoonlijke kenmerken die de 
voorkeur hebben vanwege een specifiek beschreven invulling van 
de rol. 

26% 

32 

 

Hieronder een aantal spontane reacties: 

 “Ik was al intern bij het bedrijf en men kende mijn persoonlijkheid. Via studie heb ik 
dergelijke testen wel gedaan die niets nieuws vertellen, maar wel weer de aandacht 
krijgen in mijn eigen manier van communiceren en ontwikkeling.” 

“Ze hebben bij de procedure bewust iemand gezocht die binnen het huidige team past 
m.b.t. persoonlijke eigenschappen.” 
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“Persoonlijke kenmerken zijn erg belangrijk binnen het bedrijf waar ik werkzaam ben. Je 
moet mensen o.a. kunnen overtuigen en mee kunnen krijgen. Daarnaast moet je sterk 
overkomen, initiatieven nemen, met voorstellen komen, etc.” 

“Aangegeven werd dat gezocht werd naar een persoon die kan opereren in een 
hoogopgeleide als jong/energieke omgeving.” 

“Ja, geen test maar ik merk (zeker bij mijn laatste functie) is dat communicatieve 
vaardigheden belangrijk zijn, je moet een 'volwaardige business partner' zijn en dat je 
juist de grote strategische lijnen moet vasthouden en niet te veel in detail vervalt. Ik merk 
dat RA's bij ons daar toch vaak op stuklopen. Daarbij vervallen ze in het 'trucje' dat ze 
kennen: de P&C-cyclus, terwijl toekomstvisie en scenario's doorrekenen gewenst zijn.” 

“Drijfverentest is na indiensttreding afgenomen.” 

 

Vraag 5. Terugkijkend op je carrière na de 

accountancy kun je stellen dat je: 
 

Beantwoord: 121 Overgeslagen: 0 

 

 

Een langere zoektocht nodig had dan je vooraf rekening 
mee had gehouden 

21% 

26 

In redelijk kort tijdsbestek een nieuwe werkgever hebt 
gevonden waar je talenten volledig tot volle bloei 
konden komen 

63% 

76 

De voordelen van een carrière buiten de accountancy te 
rooskleurig hebt voorgesteld 

16% 

19 
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“Ik zou nooit meer naar de accountancy teruggaan.” 

“Het is ook buiten de accountancy lastig om "tot volle bloei" te komen, je bent van een 
werkgever afhankelijk en als daar geen groei meer mogelijk is zul je moeten jobhoppen 
als je vooruit wilt.” 

“Work-life balance werd niet beter. Druk van stakeholders was zelfs groter.” 

“Ik ben vroeg (nog gedurende mijn Bachelor) overgestapt en heb daarmee een lange 
weg af moeten leggen om de rol te kunnen vervullen die ik wilde. Nu zit ik daar eindelijk 
en heb ik meer rust en kan ik verder kijken en groeien naar rollen als 'strategisch adviseur' 
of 'group business controller'.” 

“Werk Privé wel zoals verwacht, inhoudelijke taken te rooskleurig voorgesteld.” 

“Na 10 maanden kon ik doorgroeien naar Business Controller. Binnen de accountancy 
wilde ik ook sneller maar werd ik veel tegengehouden vanwege mijn leeftijd. Ik heb me 
zowel qua kennis als persoonlijkheid enorm ontwikkeld in nog geen twee jaar tijd. In mijn 
werk ben ik een stuk zelfverzekerder geworden en ook wordt mijn werk meer 
gewaardeerd.” 

“Ervaring in de accountancy branche heeft me wel degelijk voordelen opgebracht. Echter 
ervaring in het MKB ipv big4, sluit wel veel deuren in het bedrijfsleven, ondanks een 
hogere kunde dan menig BIG4 klasgenoten.” 

“Ik heb vrij lang (circa 1 jaar) de tijd genomen om een mooie functie te vinden. Ik had 
hier rekening mee gehouden. Ik had de tijd om qua functie en bedrijf hoge eisen te 
stellen. Derhalve is de stap ook zeer goed overwogen.”  
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Conclusies 
 

Uit het grote aantal reacties op deze enquête, blijkt dat dit onderwerp leeft onder 
accountants. De aspecten die worden belicht, zijn door veel respondenten aangevuld 
met eigen opmerkingen, wat verrassend nieuw inzicht geeft. 

 

Inzicht 1. 
Samenvattend kan gezegd worden dat er door ervaren accountants 4 belangrijke 
redenen worden aangegeven om een financiële rol in het bedrijfsleven te ambiëren: 

1. Dichter bij de business willen staan en meer vooruitkijken i.p.v. achteraf en op 
afstand, is voor de meesten (75%) de belangrijkste reden. Meer uitdaging en 
creëren in plaats van controleren en meer verantwoordelijkheid krijgen.  

2. Door de ontwikkelingen in de accountancy met alle beroepsregels, heeft bijna 
50% van de respondenten weinig voldoening meer in het werk.  

3. Een betere work – life balance: ruim 40% van de ondervraagden verwacht buiten 
de accountancy meer balans te vinden. 

 

Inzicht 2. 
Bij het beoordelen van de inhoudelijke taken en werkzaamheden vindt 40% van de 
respondenten dat het beeld dat de werkgever heeft gegeven over de invulling van 
de functie, niet of moeilijk te realiseren was. Mede door onduidelijkheden in de taken 
van de functie heeft 20% van de mensen de overstap van accountancy naar 
bedrijfsleven als moeilijk ervaren. 

 

Inzicht 3. 
80% van de accountants gaf aan dat bij het sollicitatieproces geen drijfverentest is 
afgenomen. Dit is zeer verrassend omdat juist door de diversiteit van controllers-
functies, voorkeursdrijfveren die het beste passen bij de werkomgeving en bij de 
taken van de functie, zeer bepalend voor een succesvolle invulling van de functie. 
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Inzicht 4 
Erg verrassend is het aantal accountants (15%) dat stelde, een werkkring buiten de 
accountancy als te rooskleurig te hebben voorgesteld. Sommigen merkten op te 
overwegen om terug te keren naar de accountancy. Het duidt erop dat 
omstandigheden buiten de accountancy niet persé altijd beter zijn en dat een 
overstap wel overwogen gemaakt moet worden. Een drijfverentest is een nuttig 
hulpmiddel bij het maken van deze belangrijke overstap. 

Ik beveel het eenieder aan om Hetty in te schakelen indien je geïnteresseerd bent om je 
eigen handelen beter te begrijpen. Hetty legt met behulp van de RealDrives methodiek 
op een overzichtelijke en snelle wijze vast wat de relatie is tussen je voorkeuren, 
werkomgeving en het gedrag dat je daar vertoont. Dit heeft mij houvast gegeven om op 
zorgvuldig onderbouwde wijze een stap te kunnen zetten in de richting die mij helpt 
verder te komen in mijn professionele ontwikkeling. Veel dank hiervoor! 

Michiel Atzema, Senior Operational Risk Manager, Van Lanschot Kempen 

 

Wil je ook inzicht in je voorkeursdrijfveren met een 

gratis test? 
 

Wil jij kans maken op een gratis drijfverentest (ter waarde van € 397) waarin je helder 
en tastbaar inzicht krijgt in jouw voorkeursdrijfveren? Waarmee je een zorgvuldige 
onderbouwing hebt om doelgericht die functie in het bedrijfsleven te selecteren en 
waarmee je echt de groeistap in je carrière gaat maken waar jij naar op zoek bent. 

Zou het niet fantastisch zijn als jou daarmee een lange zoektocht bespaard blijft, zoals 
veel accountants die hebben ervaren? 

 

 

Iedere maand selecteer ik twee aanvragen die in aanmerking komen voor het maken 
van de drijfverentest en een 1-op-1 gesprek met terugkoppeling van de test uitslag. 

 

Klik hier en maak kans op een gratis drijfverentest ter waarde van € 397 
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