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Samenvatting: Cultuurverschillen in het Gedrag van
Accountants (Dutch summary)

Inleiding
Het gedrag van mensen is moeilijk te verklaren, laat staan volledig te voorspellen.
Toch worden krampachtige pogingen gedaan om het gedrag van werknemers en
professionals zo volledig mogelijk te begrijpen en te beheersen door middel van regels,
procedures en andere richtlijnen. Dit proefschrift illustreert dat het gedrag van mensen
niet simpelweg gestuurd en gecontroleerd kan worden door (meer van) zulke
beheersingsmaatregelen. De effectieve toepassing van regels en codes (lees: het gedrag
van mensen in overeenstemming met het gedrag dat over het algemeen geaccepteerd
en verwacht wordt zoals dat in die regels is vastgelegd) is sterk afhankelijk van de
persoonlijke en subjectieve interpretatie van dergelijke regels. Die interpretatie wordt
gedreven door een complex samenspel van psychologische, contextuele en
omgevingsfactoren (zie bijvoorbeeld Parsons en Shils 1951; Ajzen 1991; Elster 2007),
waaronder internationale cultuurverschillen (zie onder meer Hofstede 1980; 2001 en
House et al. 2004).

Deze studie toont dit aan door bestudering van de praktijk van professionals in
een sterk gereguleerde beroepsgroep die onlangs haar zelfregulering heeft verloren
doordat hun gedrag niet voldeed aan de verwachtingen van het maatschappelijk
verkeer, ondanks het bestaan van een omvangrijke set van uitgebreide regels en
normen: de internationale praktijk van controlerend accountants. Ik bestudeer hun
praktijk in relatie tot één van de belangrijkste factoren die effect hebben op verschillen
in gedrag: internationale cultuurverschillen. Dit is het effect dat de beroepsgroep juist
probeert te voorkomen door middel van één set van wereldwijde regels en
standaarden (bijvoorbeeld de ‘International Standards on Auditing’ van de IFAC,
hierna: de ISA’s).271 Eerder onderzoek toont aan dat deze culturele verschillen een
duidelijk invloed hebben op het gedrag van accountants. Accountants zijn daarnaast
ook een interessant studieobject in het licht van het algemene begrip van het gedrag
van professionals en werknemers in andere kennisintensieve beroepen.
Professionalisering speelt een steeds belangrijker rol in management en
kennisintensieve bedrijven (zie bijvoorbeeld Alvesson 2004; Greenwood et al. 2005;
Khurana 2008; Anderson 2009).

Met andere woorden, de focus van dit proefschrift is de invloed van internationale
cultuurverschillen op het professionele gedrag van accountants. Met dit onderzoek
draagt dit proefschrift niet alleen bij aan een beter inzicht in de internationalisering
van het accountantsberoep en het effect van cultuur op het gedrag van professionals

271 De doelstelling van de IFAC (International Federation of Accountants) is, onder andere, "versterking
van de wereldwijde accountantsberoepsgroep (...) door de uitvaardiging en het bevorderen van de
naleving van hoge kwaliteit professionele normen" en "de bevordering van het leveren van kwalitatief
hoogwaardige diensten door alle leden van de wereldwijde accountantsberoepsgroep "(vrij vertaald van
IFAC 2009: 4-5).
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in de context van een specifiek beroep. Het laat daarnaast zien dat gedrag en de
toepassing van regels sterk beïnvloed wordt door de persoonlijke en subjectieve
interpretatie van degene die deze regels toepast. Onderzoek naar het effect van
internationale cultuurverschillen op het gedrag van accountants is temeer van belang
in relatie tot het streven van de wereldwijde accountantsorganisaties (in het algemeen
aangeduid als de “Big 4”) naar een zo hoog mogelijke kwaliteit wereldwijd (zie
bijvoorbeeld Cooper et al. 1998 en Mennicken 2008). Deze wereldwijde firma’s
worden geconfronteerd met een veelheid aan internationale verschillen die een indirect
effect hebben op het beroep (zoals verschillen in wet- en regelgeving,
verslaggevingsystemen en -praktijken, structuur van de kapitaalmarkt, corruptie, et
cetera).

Doel, vragen en opzet van dit onderzoek
De focus van dit onderzoek is het directe effect van internationale cultuurverschillen op
het professioneel gedrag van accountants. Uit studies van bijvoorbeeld Barret et al.
(2005) en Arnold et al. (2009) blijkt dat accountants internationaal aanzienlijk
verschillen in de wijze waarop ze hun beroep uitoefenen. Ondanks dat ‘International
Standards on Auditing’ dit effect juist proberen te voorkomen, zijn deze standaarden
cultuurgebonden en cultuurblind omdat ze vooral vanuit ‘Westers’ perspectief zijn
geschreven.272 Dat leidt tot multi-interpreteerbare richtlijnen waar verschillen in
culturele waarden alle ruimte hebben. Het zijn, onder andere, deze internationale
cultuurverschillen die leiden tot verschillen in het gedrag van accountants in de
toepassing van regels en standaarden. Men kan daarom niet simpelweg aannemen dat
accountants wereldwijd de regels consistent interpreteren en in praktijk brengen.

Het is om deze redenen dat onderzoekers op het gebied van accountantscontrole
het belang benadrukken van internationaal onderzoek om beter te begrijpen wat de
impact is van internationale cultuurverschillen op het professionele gedrag van
accountants in verschillende landen en institutionele omgevingen (zie bijvoorbeeld
DeFond en Francis 2005: 8 en Humphrey 2008: 185). Waar we al wel veel weten van
individuele componenten van het gedrag van accountants en van internationale
cultuurverschillen als zodanig, weten we echter nog relatief weinig over de interactie
tussen die twee: de invloed van internationale cultuurverschillen op het professionele gedrag van
accountants. Met andere woorden, ons wetenschappelijk begrip hierover is verre van
compleet of gestructureerd. De centrale vraag in dit proefschrift is derhalve:

Wordt het professioneel gedrag van accountants beïnvloed door
internationale cultuurverschillen, en zo ja, hoe?

272 De ‘International Standards on Auditing’ zijn cultuurgebonden omdat ze hun oorsprong vinden in met
name de ‘Westerse’ culturele waarden en cultuurblind omdat de standaards geen rekening houden met
cultuurverschillen in de interpretatie en toepassing van de standaards.
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Tegen deze achtergrond staan de volgende deelvragen centraal:

 Wat wordt verstaan onder professioneel gedrag in het algemeen en van
accountants in het bijzonder, en hoe wordt dat gedrag verklaard?

 Wat zijn internationale cultuurverschillen en hoe beïnvloeden die het gedrag in het
algemeen?

 In hoeverre en hoe verschilt het gedrag van accountants over de landsgrenzen?
 In hoeverre kunnen verschillen in gedrag van accountants over de landsgrenzen

verklaard worden door internationale cultuurverschillen?

De eerste twee vragen zijn beantwoord door middel van literatuuronderzoek. Dit
heeft geleid tot een conceptueel raamwerk van gedrag van accountants in hoofdstuk 2
en een overzicht van internationale cultuurverschillen in hoofdstuk 3.

Gegeven de beperkte kennis van international gedrag van accountants, is een
empirische onderzoeksstrategie in 2 fases toegepast voor de beantwoording van de
derde en vierde onderzoeksvraag. Dit heeft als volgt plaatsgehad:

 Fase 1: in de eerste fase is een ‘grounded theory’ aanpak toegepast om te
verkennen hoe het gedrag van accountants verschilt over de landsgrenzen en hoe
internationale cultuurverschillen verwacht worden deze verschillen in gedrag te
verklaren. Gebaseerd op open-gestructureerde interviews met 35 internationaal
ervaren senior accountants uit de internationale praktijk, aangevuld met
observaties van de auteur zelf en literatuuronderzoek naar internationale
verschillen in het gedrag van accountants, zijn er hypotheses geformuleerd als
onderdeel van een ‘grounded theory’ over de interactie tussen internationale
cultuurverschillen en het gedrag van accountants.

 Fase 2: in de tweede fase is deze ‘grounded theory’ gedeeltelijk gevalideerd door
middel van ‘rank order’ analyse van vijf gedragingen van accountants die zijn
getest door middel van 1.070 questionnaires gericht op de toepassing van de
controlestandaarden in controleopdrachten in 29 landen van een internationale
accountantsorganisatie.

De rechtstreekse toegang tot de ervaringen en praktijk van accountants zelf (zowel via
de interviews als op basis van de hierboven genoemde questionnaires) is een unieke en
zeer waardevolle bron voor deze studie gebleken. Gebaseerd op een ‘grounded theory’
die deels gevalideerd is, is dit de eerste studie die het effect van internationale
cultuurverschillen op het gedrag van professionals in het algemeen en op die van
accountants in het bijzonder op een gestructureerde en empirische wijze in kaart
brengt.
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Resultaten en conclusies
Op basis van de definities en fundamentele theorieën van professioneel gedrag (zoals
die van Parsons en Shils 1951; Cyert en March 1963; en Ajzen 1991) is de definitie van
professioneel gedrag in deze studie gebaseerd op de notie dat dit gedrag:

 gedreven wordt door de menselijke natuur en de persoonlijke behoeften,
motivaties, ethiek en psychologisch kenvermogen en beperkingen;

 geleid en gecontroleerd wordt door geïnternaliseerde waarden en overtuigingen
die worden gevormd door persoonlijke interpretaties van nationale, professionele
en organisatorische culturele normen en waarden;

 geconditioneerd wordt door externe verwachtingen en situationele interacties met
andere actoren en de onmiddellijke omgeving van de professional;

 wat leidt tot ‘acties’, waardoor het werkelijke professionele gedrag zichtbaar wordt
voor de buitenwereld, en tot een zekere presentatie of een resultaat.

Op basis van deze definitie en de fundamentele theorieën van professioneel gedrag
zoals behandeld in hoofdstuk 2, kan professioneel gedrag als volgt worden
weergegeven in de kaders van de drijfveren van dat gedrag (een gedetailleerd overzicht
is opgenomen in appendix 1):

Dit conceptueel kader geeft weer dat het professioneel gedrag gestuurd wordt door:

 Psychologische en cognitieve factoren (zoals instinctieve impulsen, eigenbelang en
motivatie, morele oordeelsvorming en begrensde rationaliteit);

 Nationale culturele variabelen (zoals geïllustreerd in dit proefschrift);

Psychologische en cognitieve
factoren

Contextuele factoren
- Professionele context
- Organisatorische context

Externe
omgevingsfactoren

Professioneel
gedrag

Figuur 1 – Het effect van nationale cultuur in de context van de drijfveren van professioneel gedrag

Nationale cultuur
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 Professionele factoren vanuit de beroepsgroep (bijvoorbeeld het effect van regels
versus principiële beginselen, de publieke verantwoording en toezicht op de
beroepsgroep);

 Factoren in de context van de organisatie (bijvoorbeeld het management binnen
een bedrijf, de interne beheersingsmaatregelen, de socialisatie en acculturatie
binnen een organisatie en bedrijfsdoelstellingen); en

 Variabelen in het kader van interactie met de omgeving (bijvoorbeeld
communicatie en onderhandelingen met de cliënt, vertrouwen van het
maatschappelijk verkeer in het beroep en de juridische omgeving).

Het volgende professionele gedragingen van accountants zijn geïdentificeerd in het
kader van het empirisch onderzoek van deze studie:

 Professionele oordeelsvorming
 Het hebben van een kritische grondhouding
 Kennisdelen en consultatiegedrag
 Het werken in flexibele team (inclusief de betrokkenheid van de partner die

eindverantwoordelijkheid heeft op de opdracht)
 Communicatie en onderhandeling met de gecontroleerde over controle-

bevindingen
 Documentatie en verantwoording
 Disfunctioneel gedrag
 Prijsstelling van de controle en praktijkontwikkeling

Deze gedragingen zijn bestudeerd in relatie tot de volgende definitie van nationale
cultuur (gebaseerd op en vrij vertaald van House et al. 2004: 15):

Cultuur is het geheel van gedeelde motieven, waarden, overtuigingen, identiteit en
de betekenissen van belangrijke gebeurtenissen die voortvloeien uit
gemeenschappelijke ervaringen en belevingen van de leden van de groep zoals die
overgedragen worden van generatie op generatie.

Nationale culturen manifesteren zich zowel in waarden (‘values’) als gebruiken
(‘practices’). Dit onderzoek heeft zich gericht op de culturele gebruiken als
onafhankelijke variabele in het verklaren van verschillen in gedrag van accountants.
Deze verschillen in gedrag zijn afgezet tegen de volgende vijf van de acht culturele
dimensies van House et al. (2004: 15, vrij vertaald):

 Hiërarchie (of afstand van de macht): de mate waarin leden van een organisatie of
de samenleving verwachten en ermee instemmen dat de macht ongelijk is verdeeld
en is geconcentreerd op de hogere niveaus van een organisatie;

 Onzekerheidsvermijding: de mate waarin leden van een organisatie of de
samenleving ernaar streven om de onzekerheid van toekomstige gebeurtenissen te
vermijden door gebruikmaking van vooraf vastgelegde sociale normen, rituelen en
bureaucratische praktijken;
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 Assertiviteit: de mate waarin individuen in organisaties en in de samenleving
assertief, confronterend, en agressief mogen zijn in sociale interacties;

 Institutioneel collectivisme: de mate waarin organisatorische en maatschappelijke
institutionele praktijken collectieve verdeling van de middelen en collectieve actie
aanmoedigen en belonen;

 Groepscollectivisme: de mate waarin individuen trots, loyaliteit, en de
verbindingen in hun organisatie of familie benadrukken.

De focus van dit proefschrift in het kader van professioneel gedrag kan als volgt
worden weergegeven:

Op basis van de ‘grounded theory’ die in fase 1 (hoofdstuk 4) is geformuleerd op basis
van de interviews, observaties en literatuur studie, waren de volgende verwachtingen
geformuleerd over de interactie tussen internationale cultuurverschillen op het gedrag
van accountants:

 Internationale verschillen in het gedrag van accountants worden naar verwachting
inderdaad beïnvloed door internationale cultuurverschillen;

 Gedrag van accountants dat naar verwachting het meest beïnvloed wordt door
internationale cultuurverschillen is: het hebben van een kritische grondhouding,
risicoanalyse, interpretatie van onzekerheden in de controle (‘probability phrases’),

- Hiërarchie
- Onzekerheidsvermijding
- Assertiviteit
- Institutioneel collectivisme
- Groepscollectivisme

Psychologische en cognitieve factoren

Contextuele factoren
- Professionele context
- Organisatorische context

Externe omgevingsfactoren

Professioneel gedrag

Figuur 3 – Focus van deze studie: international cultuurverschillen in het professioneel gedrag van accountants

Nationale cultuur

- Professionele oordeelsvorming
- Kritische grondhouding
- Kennis delen en consultatie
- Werken in flexibele teams
- Communicatie en onderhandeling
- Documentatie en verantwoording
- Disfunctioneel gedrag
- Prijsstelling en praktijkontwikkeling
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kennisdelen en consultatiegedrag en de betrokkenheid van de ‘audit partner’
tijdens de controle;

 Het gedrag van accountants wordt naar verwachting met name in negatieve zin
beïnvloed door Hiërarchy, Institutioneel Collectivisme en Groepscollectivisme;

 Het gedrag van accountants wordt naar verwachting met name in positieve zin
beïnvloed door Onzekerheidsvermijding en Assertiviteit.

In fase 2 zijn deze verwachtingen gedeeltelijk gevalideerd door middel van ‘rank order’
analyse van vijf gedragingen van accountants die zijn getest door middel van 1.070
questionnaires gericht op de toepassing van de controlestandaarden in controle
opdrachten in 29 landen van een internationale accountantsorganisatie. De resultaten
daarvan tonen duidelijk aan dat het professioneel gedrag van accountants inderdaad
wordt beïnvloed door internationale cultuurverschillen. Het antwoord op de centrale
onderzoeksvraag wordt als volgt beantwoord:

 Ja, het professioneel gedrag van accountants wordt beïnvloed door internationale
cultuurverschillen;

 De culturele gebruiken die de grootste invloed hebben op het professioneel
gedrag van accountants zijn Institutioneel Collectivisme, Groepscollectivisme,
Hiërarchie en Onzekerheidsvermijding. Dit is grotendeels in lijn met de
geformuleerde verwachting op basis van de ‘grounded theory’;

 Gedrag van accountants dat het meest wordt beïnvloed door internationale
cultuurverschillen zijn het delen van kennis en de betrokkenheid van de partner
tijdens een controleopdracht.

Dit proefschrift illustreert dat de internationale accountantspraktijk niet simpelweg
kan veronderstellen dat de wereldwijd ingevoerde regels, codes en richtlijnen op een
consistente wijze worden geïnterpreteerd en toegepast in de lokale omgeving waar een
accountantscontrole wordt uitgevoerd. Deze interpretatie en toepassing wordt in
belangrijke mate beïnvloed door de culturele ‘programmering’ van de lokale
accountants. Eén van de aanbevelingen aan de accountantsberoepsgroep is om het
effect van internationale cultuurverschillen te onderkennen in de opstelling van
standaarden en richtlijnen. Internationale accountantsfirma’s zouden dit effect ook
moeten onderkennen in de wijze waarop ze de internationale praktijk aansturen.
Immers, ondanks dat een (wellicht) sterke wereldwijde organisatiecultuur bestaat,
heeft onderzoek aangetoond dat lokale culturele verschillen het gedrag van hun
accountants nog steeds belangrijk beïnvloed. Culturele dimensies die hierin vooral
onderkent zouden moeten worden zijn Institutioneel Collectivisme,
Groepscollectivisme, Hiërarchie en Onzekerheidsvermijding (en in mindere mate
Assertiviteit). Accountants werkzaam op multinationale controleopdrachten dienen
rekening te houden met de invloed van cultuur op het gedrag van hun internationale
collega’s die werkzaam zijn in de lokale controles. Hun multinationale cliënten hebben
immers de verwachting dat zij wereldwijd op een consistente wijze worden
gecontroleerd. Deze verwachting is wellicht gerechtvaardigd op basis van
controlestandaard 600 inzake de aansturing van internationale controleopdrachten. De
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groepsaccountant heeft uiteindelijk ongedeelde verantwoordelijkheid voor alle
controlewerkzaamheden die wereldwijd zijn uitgevoerd op de jaarrekening van die
multinationals. Daarmee dient hij of zij te steunen op de oordeelsvorming van zijn of
haar lokale collega’s, en dus rekening te houden met het mogelijke effect van
cultuurverschillen op die oordeelsvorming. Bovendien worden hun multinationale
cliënten in hun lokale operaties (en daarmee de algehele controleomgeving) beïnvloed
door diezelfde cultuurverschillen.

De rechtstreekse toegang tot de ervaringen en praktijk van accountants zelf
(zowel via de interviews als op basis van de hierboven genoemde questionnaires) is
een unieke en zeer waardevolle bron voor deze studie gebleken. De twee belangrijkste
beperkingen in het onderzoek betreffen de toegepaste methodologie en het
onderzoeksinstrument. Een inherente beperking van de ‘grounded theory’
methodologie in fase 1 is dat de subjectieve interpretatie van de onderzoeker zelf
inherent invloed heeft op de resultaten. Een aantal maatregelen is genomen om dit
effect zoveel mogelijk te voorkomen, waaronder een tweede onderzoeker die een
kwart van de codering en analyse van de interview resultaten zelfstandig heeft
uitgevoerd, wat vervolgens vergeleken is met de uitkomsten van de onderzoeker zelf.
Een tweede beperking betreft de questionnaire die als onderzoeksinstrument is
toegepast in fase 2 van dit onderzoek. Deze questionnaire is niet specifiek voor dit
onderzoek ontworpen waardoor niet alle geïdentificeerde gedragingen konden worden
onderzocht. De toegang tot de resultaten van de questionnaires heeft echter
geresulteerd in een unieke dataset rijk aan informatie die relevant is in het kader van de
centrale onderzoeksvraag van dit proefschrift.




