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PKI: variatie in denkkracht 
gevraagd
Heel regelmatig klinkt de vraag ‘Where were the auditors?’ als er iets loos lijkt of is ge-
bleken in de jaarrekening die een accountant goedkeurde, of als een andere vorm van 
communicatie door accountants (een management letter bijvoorbeeld) richting cliënt 
ontbreekt of te weinig krachtig is geweest. Het onderwerp ‘Professioneel-kritische in-
stelling’ (PKI) staat niet zonder reden in het middelpunt van de belangstelling in de 
maatschappij en bij accountants. Die professioneel-kritische instelling kun je verster-
ken door variatie in denkkracht; er zijn genoeg ‘knoppen’ waaraan we kunnen draaien 
om onszelf scherp te houden.

Niels van Nieuw Amerongen en  Yolanda Buchel

beroepsregels

je te doen staat. We hebben het hier dus 
niet over eigenschappen of competenties 
die je beter of slechter in je vak maken, 
maar over denkkracht die je kunt verster-
ken. En denkrisico’s die je kunt verminde-
ren in je dagelijkse praktijk wanneer je je 
die realiseert. 

Diversiteit in denken
Jarenlang onderzoek binnen o.a. Philips 
Research heeft Jerry Rhodes (Effective In-
telligence  © Jerry Rhodes, 2007)  op een 
model met zes ‘denkstanden’ gebracht  
(zie kader hiernaast). ‘Effective Intelligen-
ce’ noemt hij het, omdat je ze alle zes no-
dig hebt om tot creativiteit, handelingsbe-
kwaamheid en beslissingsvermogen te 
komen. We onderscheiden Blauw (oorde-
len), Rood (beschrijven) en Groen (vernieu-
wen): en dat in een harde en zachte vari-
ant.

Denken in de context van 
de accountant
Bij het lezen van deze verschillende denk-
standen zul je al merken dat sommige 
woorden en zinnen veel meer bij je passen 
dan anderen. Dit zegt al iets over je denk-
voorkeur. Daarnaast zie je sommige denk-
standen veel nadrukkelijker aan wezig in je 
vak dan anderen. We gaan de kleuren langs.

Blauw
Accountants zijn in hun voorkeuren waar-
schijnlijk het meest vertrouwd met deze 
kleur. De accountant houdt van logisch 
redeneren en het aanbrengen van struc-
tuur. Een gestructureerde checklist is fijn 
(ook al verfoeit menigeen de bijbehoren-
de slaafse vinkcultuur, het ontbreken van 
checklists maakt ook menig accountant 
oncomfortabel). De kracht van de blauwe 
denkstand is dat je patronen onderscheidt 
en kunt benoemen. Snel kunnen traceren 
welke posten ‘op hun plek staan’ in een 
dossier. Bij blauwe denkkracht behoort 

Het onderwerp professioneel-kritische 
instelling staat niet alleen in de ac-

countancy in de belangstelling. Ook in an-
dere disciplines wordt met stevige alertheid 
gekeken naar de beroepshouding, het oor-
delend vermogen en de praktijk van alledag 
van professionals. Omdat er fraude gecon-
stateerd wordt, zoals in de sociale psycho-
logie bijvoorbeeld, waar Diederik Stapel 
nogal wat onderzoeksgegevens vervalst 
bleek te hebben. Of omdat er belangenver-
strengeling vermoed wordt, zoals de stevi-
ge kritiek van een huisarts tegen de direc-
teur van het RIVM inzake het nut en de 
werking van de griepprik illustreert (met 
rechtszaken tot gevolg). Vraagstukken die 
wijzen op het zelfoordelend  en normerend 
vermogen van de professional: waar trek je 
je grens, hoe scherp houd je jezelf ?

PKI 
De hiervoor geciteerde vraag ‘Where were 
the auditors?’ illustreert een paar elementen:

PKI is een belangrijk kapstokbegrip  
waaruit de oordeelsvorming en het ge-
drag van accountants kunnen worden 
verklaard;
de maatschappij is in staat om een ge- 
brek aan PKI te signaleren;
het ontbreken of tekortschieten van PKI  
heeft verstrekkende consequenties (ver-
trouwen komt te voet en gaat te paard), 
één uitglijder van een individuele ac-
countant of één firma raakt daarmee de 
beroepsgroep als geheel;
de maatschappij verwacht en waardeert  
een minimumniveau van PKI. De oor-

deelsvorming van accountants is dus voor 
de maatschappij van zeer groot belang.  

Over belangstelling heeft de accountant in 
ieder geval niet te klagen. Hoe gemakkelijk 
de maatschappij ook ideeën genereert bij de 
PKI van de accountant specifiek of profes-
sionals in zijn algemeenheid: zelfreflectie 
op je professioneel-kritische houding, ter-
wijl je al de nodige vlieguren hebt staan, 
vraagt wel om een helder kader. Hoe ligt de 
relatie tussen denken en doen? Wat zijn de 
‘knoppen’ waaraan we kunnen draaien 
wanneer we onszelf scherp willen houden? 
Want dat is de drijfveer van elke professio-
nal; dat hij of zij zijn/haar eigen autonomie 
kan behouden, dat we niet overgeleverd zijn 
aan abstracte regelgeving, betweterige audi-
tors en/of leidinggevenden. In dit artikel 
willen we het denkmodel van Effective Intel-
ligence van Jerry Rhodes als kompas meege-
ven. Onze belangrijkste boodschap is dat 
je in de rol van accountant beschikt over 
denk-gereedschappen die bijdragen aan 
PKI. Denkgereedschappen die we vaak on-
bewust hanteren en waarvan sommigen 
ons meer liggen dan anderen. Deze denk-
gereedschappen stellen je in staat om ef-
fectief met doelen, plannen, problemen en 
vaardigheden om te gaan.  Ze helpen je om 
inschattingen te maken van de gevolgen 
van een actie en het nemen van een beslis-
sing maar ook bijvoorbeeld bij het in kaart 
brengen van de context en het verzamelen 
van de informatie waar je je aannames van 
je handelen baseert. Welk denkgereed-
schap relevant is, hangt af van de taak die 
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ook de overall voorkeur om vast te stellen 
wat juist is: vanuit controlestandaarden 
(Hard Blauw) of vanuit opgebouwde erva-
ringen en overtuigingen (Zacht Blauw).

Rood
Bij de harde kleur Rood hoort oog voor de-
tail en precisie, opdat je meer kennis over 
de realiteit verzamelt. Daarbij hoort ook zo-
wel naar binnen als naar buiten kijken. Als 
een accountant meer externe referenties 
betrekt in de oordeelsvorming, ontstaat 
meer objectiviteit. Bij rode kenmerken be-
hoort de overall voorkeur om te beschrijven 
wat waar is. Bij de Zacht Rode kleur winnen 
de zintuigen aan belang. Hierbij hoort bij-
voorbeeld het controleaspect ‘observatie’ of 
‘het beoordelen van de soft controls van de 
cliëntorganisatie’.  Een specifiek aspect van 
de kleur rood is dat de accountant kan 
schakelen van abstract naar concreet, van 
holistisch naar meer gedetailleerd. Een 
voorbeeld: in de planningsfase van de con-

trole beoordeelt de accountant de strategie 
en het businessmodel van de cliënt (mede 
in relatie tot de continuïteit). Daarop vol-
gend wordt een aanvang gemaakt met het 
maken van een risicoanalyse op een lager 
aggregatieniveau (bijvoorbeeld op het ni-
veau van posten in de jaarrekening of be-
weringen per post in de jaarrekening). Uit 
meerdere onderzoeken (zowel in de ge-
dragswetenschappen als in de audit re-
search) is gebleken dat mensen (en dus 
ook accountants) last hebben van het ‘ha-
lo-effect’, het niet kunnen schakelen tus-
sen verschillende niveaus, zoals in het vori-
ge voorbeeld aangegeven.

Groen  
Bij de kleur Groen moeten we meer denken 
aan aspecten als creativiteit, voorstellings-
vermogen en het denken in termen van al-
ternatieven. Een paar voorbeelden:

bij het identificeren van jaarrekeningrisi- 
co’s kan het belemmerend werken als de 

accountant eerst kijkt naar de risico’s die 
in het afgelopen jaar werden gedocu-
menteerd. Hierdoor ontstaat namelijk 
het risico van te vroege focus, en te wei-
nig open staan voor risico’s die in poten-
tie relevant zouden kunnen zijn; 
doorgaans is een schattingspost (bijvoor- 
beeld een voorziening) gebaseerd op ver-
onderstellingen. De accountant kan – als 
de groene kleur minder dominant in zijn 
denk-stand aanwezig is – te veel gefocust 
zijn op de veronderstellingen zoals het 
management deze hanteert. Het kunnen 
denken in termen van alternatieve aanna-
mes creëert voor de accountant een bre-
der denkkader, waardoor hij meer zicht 
krijgt op de problematiek. Meer in het 
algemeen zouden we ook kunnen zeggen 
dat het bij zachte posten ook aankomt op 
de zachtere kleuren van het EI- model; 
cliënten van de MKB accountant-adviseur  
verwachten van de accountant dat hij hen 
haarscherp adviseert. Het kunnen den-
ken in termen van alternatieven is een 
cruciaal (groen) aspect  hierin. 

Denkrisico’s
Elke denkstand brengt kracht en risico met 
zich mee. Een aantal voorbeelden:

je merkt bij het controleren van een klant  
dat je al een aantal jaren de post Gebou-
wen over het hoofd hebt gezien: je hebt 
meer gefocust met deze klant op fiscale 
constructies/alternatieven (Groen) dan op 
het gedetailleerd doornemen van zijn 
jaarrekening (te weinig Hard Rood);
je werkt al jaren voor dezelfde klant: het uit- 
voerende werk is door een turbulente perio-
de op kantoor door vier verschillende con-
troleleiders aangestuurd. De overdracht van 
de ene naar de andere controleleider had 
nogal wat voeten in de aarde: je hebt niet 
altijd even veel tijd genomen om af te stem-
men en te realiseren wat ieder individueel 
weer van je nodig had (te weinig Zacht 
Rood). Er missen nu wezenlijke gegevens, 
waarvan je dacht dat die getackeld waren. 
Niemand weet er meer het fijne van;
een partner van het kantoor wil een rich- 
ting met een klant op die jij niet ziet zit-
ten. Je loopt al dagen rond hoe je jouw 
visie bij hem op tafel krijgt. Je probeert 
nadrukkelijk de historie (Hard Rood) en 
argumenten vanuit de controle standaar-
den (Hard Blauw) op een rij te zetten, bent 
expliciet over doelstellingen bij deze 

Hard blauw:  denken in structuur, logi-
ca, reden, in termen van 
‘de wetten van…’ - Het is 
logisch dat...

Zacht blauw:  denken in (persoonlijke) 
doelen, gevoelens, emo-
tie en beïnvloeding - Ik 
vind, ik voel...

Hard Rood:  Analytisch denken, ge-
gevensverzameling, ge-
heugenopslag, kennis en 
feiten verzamelen - Hoe 
zit het precies...

Zacht Rood:  Vanuit inleving en verwon-
dering je denken afstem-
men op de ander via com-
municatie, presentatie, 
aanvoelen en impressies 
schetsen - Wanneer ik je 
goed beluister...

Hard Groen:  Denken in ideeën en moge-
lijkheden, vindingrijkheid, 
andere insteek kiezen, slim  
- Als we er nu eens zo naar 
kijken...

Zacht Groen:  Verbeeldingskracht, visie 
schetsen, intuïtief denken 

 - I have a dream...

Model met zes ‘denkstanden’
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klant, hebt je visie op papier gezet hoe jij 

in het vak bekend wil staan (Zacht Blauw). 

Morgen heb je een afspraak gepland 

staan om met de partner in gesprek te 

gaan; je bent niet van plan met hem mee 

te gaan (Zacht Blauw). Daarbij heb je goed 

nagedacht over alternatieve oplossings-

richtingen (Hard Groen) die je graag met 

hem wil bespreken.

Denk Do’s voor je PKI
Hard Rood:  Vraag jezelf regelmatig af of je 

tot in de details de feiten kent. Histo-

risch, in het hier en nu. Maak overzich-

ten, schema’s, benoem de rode draad van 

dossiers. Haal kennis en kunde vanuit 

andere kantoren (benchmarks).

Hard Blauw:  Test jezelf regelmatig op je 

redeneringen en opbouw van klantdos-

siers. Vraag collega’s hiervoor, organi-

seer intervisie met criticasters. Maak PKI 

tot onderwerp van een Vaktechnische 

jaardag.

Hard Groen:  bekijk met je klanten steeds of 

er meerdere wegen naar Rome leiden. 

Houd jezelf scherp met de vraag: Kan ik 

er ook anders naar kijken – ondanks 

tijdsdruk of andere stressoren?  

Zacht Blauw:  hoe beoordeel je zelf je PKI? 

Welk doel stel je jezelf qua groei op dit ge-

bied? Wat vind je van de PKI van collega’s? 

Ontwikkel met elkaar een normgevoel.

Zacht Rood:  hoe vaak check je bij klanten 

hoe tevreden zij zijn over je professio-

neel-kritische opstelling? Wat willen ze 

meer, wat minder? 

Zacht Groen:  maak eens een horrorscena-

rio wat er gebeurt wanneer je te weinig 

aan je PKI doet. En een successcenario? 

Zijn er analogieën vanuit andere bran-

ches te bedenken zoals de PKI bij Master-

chefs; wat voor ideeën geeft dat om jezelf 

scherp te houden?

Kortom, zicht op je denkkracht geeft grip 

op je professioneel-kritische instelling. Je 

nog meer bewust zijn van waar je natuurlij-

ke denkkracht ligt en waar mogelijke denk-

risico’s liggen, afhankelijk van de context 

waarin je je bevindt. We staan veel meer 

bloot aan het maken van denkfouten dan 

we ons realiseren. Maar juist het realiseren 

van onze denkkracht en het slim inzetten 

ervan geeft ‘return on intelligence’  en dat 

geeft nu net de toegevoegde waarde voor 

onze klanten. Wij verwachten dat de ver-

plichte PKI-training tot zinvolle nieuwe 

inzichten leidt en wensen je daarom bij 

voorbaat veel (denk)plezier toe tijdens de 

training en de workshop. An
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