15 jaar

Patrick Westerink
Director op de MKB Accountancy & Adviespraktijk bij Baker Tilly

“(Nog) meer inzetten op
communicatie en rollenspellen”
Het accountantsberoep heeft de nodige ontwikkelingen doorgemaakt en
dat geldt evenzeer voor de accountantsopleiding. De belangrijkste
bouwstenen van het accountantsberoep zijn daarbij uiteraard op hun
plek gebleven, maar er zijn ook nieuwe accenten bijgekomen. Wat
Patrick
Westerink
betreft
mag
er
binnen
de
toekomstige
accountantsopleiding
nog
wat
zwaarder
worden
ingezet
op
communicatie en het toepassen van rollenspellen.
Patrick Westerink start zijn verhaal
met een korte terugblik op 20 jaar
accountancy: “Het aanzien van het
accountantsberoep is in de loop der
tijd wel veranderd. De accountant
behoorde vroeger tot de kring van
notabelen, gekleed in grijs of blauw
pak met stropdas, licht introvert, met
handgeschreven specificaties onder de
arm. Diverse schandalen en
verregaande automatisering hebben
echter hun sporen nagelaten en
impact gemaakt op het beroep.”

“De aandacht voor de
assurancevakken zou wat
gereduceerd mogen
worden."

Transformatie
“Ook de komende jaren zal ons
beroep verder veranderen. ‘We’
zullen het anders moeten gaan doen.
Het samenstellen van de jaarrekening
verloopt steeds meer
geautomatiseerd en er wordt al ruim
tien jaar van ons verwacht dat we
onze klanten meer zullen gaan
adviseren. Daarbij houden we het
maatschappelijk belang hoog in het
vaandel. Ook de opleiding is hierop
aangepast; diverse nieuwe vakken
zijn toegevoegd aan het curriculum.
En ja, we vinden dat we meer
moeten gaan adviseren, dat we ons
moeten ontwikkelen op verschillende
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vlakken. Dat komt ook terug in de
praktijkopleiding – maar is dit dan
voldoende? Volgens mij is het
antwoord op die vraag ontkennend.
We moeten meer gaan adviseren en
onze houding mag proactiever
worden.”

Rollenspellen
“De grootste uitdaging zit volgens
mij in ‘het brengen van de
boodschap’, het overbrengen van
het advies. Met een mooi woord
‘communiceren’. Toch is dat een
vaardigheid die veel accountants –
maar ook accountancystudenten –
lastig vinden. Want niet alleen die
boodschap is van belang, maar ook
de verpakking heeft wezenlijk
waarde. Door veel te oefenen met
rollenspellen, kun je studenten
helpen om die communicatieve

Patrick Westerink is sinds 15
jaar werkzaam bij Baker Tilly in
Almelo, als Director op de MKB
Accountancy & Adviespraktijk.
Daarnaast is hij docent AAopleiding en examinator bij het
geïntegreerd slotexamen. Zijn
grootste voldoening haalt hij uit
persoonlijk contact met
klanten, collega’s en studenten.
“Samen werken aan iets moois,
of het nu een herstructurering
is of het afronden van een vak
of opleiding. Het behalen van
een gezamenlijk doel is altijd
mooi! Tijdens mijn eigen
opleiding heb ik zelf het meest
geleerd van docenten die ook in
de praktijk werkzaam waren.
Juist door die koppeling van
theorie en praktijk werd het
tastbaar voor mij.”
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vaardigheden extra te ontwikkelen.
Al weet ik dat rollenspellen niet altijd
een werkvorm zijn, die leuk
gevonden wordt – en dat sentiment
proef ik soms ook bij ervaren
accountants. In die zin is er volgens
mij nog een mooie rol weggelegd
voor de opleiding. Rollenspellen
kunnen bij veel vakken worden
toegepast; dit zal de opleiding veel
interactiever – en daarmee
aantrekkelijker – maken. De
aandacht voor de assurancevakken
zou wat mij betreft dan wat
gereduceerd mogen worden, of in
aanvullende verdiepingsvakken
mogen worden ondergebracht.”

Het laatste woord
Wat is er in de optiek van Patrick
Westerink nodig om mensen te
enthousiasmeren voor het
accountantsberoep? “Dat is vooral de
diversiteit aan opdrachten en klanten
waar je in je werk mee te maken
krijgt. Juist de koppeling tussen
theorie en praktijk die je daarin kunt
maken is leuk – en daagt je ook uit.”

In oktober bestaat CEA 15 jaar. De commissie heeft verschillende professionals
uit het onderwijs- en werkveld gevraagd naar hun visie op de toekomst van de
accountantsopleiding. Wat vinden zij belangrijke thema’s en vaardigheden voor
de nieuwe generatie accountants en hoe blijft de opleiding aantrekkelijk en
studeerbaar? Hun visies deelt CEA ter inspiratie met het veld.
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