Controlepraktijk stroomt leeg door werkdruk
Een hoge werkdruk, stressklachten en burn-outs. Vooral de jongere hoogopgeleide doelgroep vormt hiervoor
een groot risico. De combinatie van hard werken, een vol privéleven en de lat voor jezelf hoog leggen, draagt hier
niet aan bij. En dit zien we ook gebeuren onder de jongere accounts. Het is nu zelfs al zover dat er een grote kans
bestaat dat ze het beroep de rug toekeren. Wat zien we gebeuren in de markt? En welke aspecten zorgen hiervoor? En daarin belangrijker: hoe houd je deze groep jongere accounts wel in het vak?

Hoge werkdruk
Uit onderzoek blijkt dat de jongere accounts de
werkdruk als zeer hoog ervaren. In het drukke seizoen
werken ze gemiddeld 60 uur. En trainees hebben het
nog zwaarder, met een extra belasting van 7 uur per
week gedurende het hele jaar. Vooral de capaciteit
wordt als het grootste probleem ervaren. Tijdens de
crisis is er een cyclisch personeelsbeleid gevoerd,
waardoor de bezetting op seniorniveau nu laag is.
Verder dragen de onrealistische planning, klanten
met verwachtingen die niet reëel zijn, toezicht en de
toegenomen eisen en regels bij aan de werkdruk.

Millennials en de accountancy sector
Spreek hardop uit wat het probleem van je bezoeker
is. Om die vraag te kunnen beantwoorden, moet je je
eerst verdiepen in de bezoekers van je website. Met
welke vragen lopen ze nog rond? Wat kan een reden
zijn dat ze jou willen inschakelen? Als je helder hebt
welke problemen er bij je bezoekers spelen, dan kun
je een oplossing bieden voor deze problemen. En een
treffende oplossing trekt de twijfelende bezoeker
ongetwijfeld over de streep.

halen, dan neemt de professioneel kritische instelling
af en wordt er onvoldoende controledocumentatie
vastgelegd. Ook is er weinig ruimte voor coaching
tijdens het werk, wat het leren en ontwikkelen in de
weg staat. En juist de jongere accountant voelt een
grote verantwoordelijkheid, naar zowel de klant als
de werkgever als zichzelf, die hij (of zij) bijna nooit kan
waarmaken.
De toekomst van de jongere accounts
Hoge werkdruk is geen onbekend thema, maar wel
eentje die onderbelicht is in de sector. Wil de sector
de jongere generatie aan zich blijven binden en
de kwaliteit van het werk borgen, dan moeten er
stappen worden gezet. En symptoombestrijding
is niet voldoende, er zijn structurele maatregelen
nodig. De professional wil scherpte, kritisch
zijn, kwaliteit leveren in het controleproces en
vooral een nieuwe instelling van de sector. Een
instelling die ruimte biedt voor eigen inbreng,
verantwoordelijkheid, ontwikkeling en flexibiliteit in
de balans tussen werk en privé.

De kwaliteit van het werk
Daarbij vindt deze generatie het belangrijk om hoge
kwaliteit te leveren en zich te blijven ontwikkelen.
Maar hoe kunnen ze kwaliteit leveren binnen
planningen en begrotingen die niet realistisch zijn?
Een (vaak ook nog onrealistische) werkbegroting
van 60 uur voor een werkweek van 40 uur, het komt
allemaal voor. Wil je de begroting en planning kunnen
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