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De afgelopen zomer heb ik het hoofdredacteurschap van Spotlight 
overgedragen aan Arjan Brouwer. Arjan doet een heleboel bĳ  
zowel ons vaktechnisch bureau National Offi  ce als onze Capital 
Markets and Accounting Advisory Services-praktĳ k, en ook nog 
daarbuiten. Bovendien is hĳ  al enkele jaren lid van de redactie 
van Spotlight. De juiste persoon op de juiste plek dus.
Naar aanleiding van die overdracht vroeg Arjan mĳ  in de eerste 
editie onder zĳ n hoofdredacteurschap het Woord vooraf te 
schrĳ ven. Het klinkt als mĳ n laatste woord. Maar dat ben ik 
vooralsnog niet van plan. 

Wat ik aan Spotlight steeds zo boeiend heb gevonden, en nog 
steeds vind, is dat Spotlight gaat over wat voor ons accountants 
en voor onze stakeholders belangrĳ k gáát worden. Zo konden we 
al over de ‘cloud’ lezen toen die nog tussen de wolken zweefde 
en niet op aarde was. En toen we nog (voor sommigen: weer) 
moesten wennen aan waarderen tegen actuele waarde, vroeg 
iemand zich in Spotlight af of ‘fair value’ wel altĳ d ‘fair’ is. En 
we bediscussieerden de inhoud van de accountantsverklaring al 
voordat die in de vorm van een controleverklaring nieuwe stĳ l op 
weg lĳ kt naar grote inhoudelĳ ke aanpassingen. 

Woord achteraf

Dat Spotlight telkens die belangrĳ ke agenderende rol weet 
te vervullen, is te danken aan velen. Op de eerste plaats de 
schrĳ vers, van jonge, getalenteerde PwC’ers tot en met oude 
rotten in het vak uit hetzelfde PwC-honk. Eens te meer een bewĳ s 
dat Spotlight een relevant podium is om onze kennis en kunde 
te laten zien. De eindredacteuren voor de positief-kritische 
blik daarop. De redacteuren met de voelsprieten voor nieuwe 
ontwikkelingen. En ten slotte, heel belangrĳ k, de editor voor de 
juiste woorden en het eigen Spotlight-uiterlĳ k.

Ik zeg dit nog steeds in de tegenwoordige tĳ d. Het wordt wennen 
voor mĳ . 

Daarom dank ik ten slotte iedereen die in de afgelopen jaren zĳ n/
haar bĳ drage aan Spotlight heeft geleverd. Zĳ  hebben er daarmee 
voor gezorgd dat ik nu kan gaan uitkĳ ken naar de inhoud en vorm 
van de volgende Spotlight. Alle makers wens ik daarbĳ  heel veel 
succes.

Jan Backhuĳ s, oud-hoofdredacteur Spotlight 
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Aan mĳ  de uitdagende taak om een traditie van meer dan twintig 
jaar, waarvan Jan er een groot aantal voor zĳ n rekening heeft 
genomen als redactielid en als hoofdredacteur, op gepaste wĳ ze 
voort te zetten. Via Spotlight worden accountants, controllers en 
andere geïnteresseerden al meer dan twee decennia geïnformeerd 
over diverse ontwikkelingen in en rond ons vakgebied. 

Dit is wat mĳ  betreft een belangrĳ ke taak van PwC. Wĳ  dragen 
bĳ  aan vertrouwen, bĳ voorbeeld vertrouwen in fi nanciële 
informatie. Ook leveren wĳ  een bĳ drage aan de verbetering van 
bedrĳ fsprocessen en het oplossen van belangrĳ ke problemen die 
de maatschappĳ  raken. Het maatschappelĳ k belang van deze 
rollen is groot.

Als we kĳ ken naar betrouwbare (fi nanciële) informatie dan 
hebben wĳ  uiteraard een rol als controlerend accountant van 
veel ondernemingen. Via onze accountantscontrole voegen wĳ  
zekerheid toe aan de jaarrekening en andere informatie voor 
de gebruikers. Maar de accountant is niet de enige die hierbĳ  
een rol speelt. Binnen ondernemingen zĳ n allerlei professionals 
betrokken bĳ  de processen die leiden tot deze informatie en bĳ  
het opstellen en controleren hiervan, zoals controllers, internal 
auditors, CFO’s en audit committees. De accountantscontrole is 
het sluitstuk van dat proces.

Een groot deel van de toegevoegde waarde van PwC voor de 
maatschappĳ  richt zich dan ook juist op de fase voordat er een 
controlerend accountant aan te pas komt. Bĳ voorbeeld door 
ondernemingen te adviseren over de inrichting van IT-systemen, 
bedrĳ fsprocessen en interne beheersing leidend tot betrouwbare 
informatie, of door ondernemingen te helpen bĳ  het naleven 
van wet- en regelgeving. En niet in de laatste plaats door als 
opleidingsinstituut te functioneren voor fi nanciële professionals 
die op een later moment binnen ondernemingen een belangrĳ ke 
rol vervullen in de hiervoor genoemde, en andere, rollen. Het 
tĳ dig informeren van fi nanciële professionals over relevante 
ontwikkelingen die hen raken bĳ  de uitoefening van hun 
functie is wat mĳ  betreft een onderschat onderdeel van onze 
verantwoordelĳ kheid.

Daarom richt Spotlight zich niet alleen op accountants, maar 
op de brede fi nanciële professional. Die fi nanciële professional 
moet bĳ  veel ondernemingen een duizendpoot zĳ n. Hĳ  moet 
verstand hebben van interne beheersing en IT, wet- en regelgeving 
en andere ontwikkelingen op het gebied van verslaggeving, 
corporate governance, fi scale en juridische vereisten. Maar ook 
communicatie, cultuur en gedrag zĳ n van belang. Via Spotlight 
blĳ ven wĳ  u stelselmatig informeren over ontwikkelingen op al 
deze gebieden zodat u uw functie beter kunt vervullen. Ik wens u 
veel leesplezier!

Arjan Brouwer, hoofdredacteur Spotlight

Woord vooraf




