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Lijst met definities 

De klant: Dit is de persoon, onderneming of organisatie die een beroep doet op de 

diensten van een accountant. 

Statutaire taken:  Taken die door de klant (supra, p. IV) bij wet gedaan moeten worden. We 

denken daarbij aan belastingaangiften, financiële rapportering, etc.  

Adviesverlening: De dienstverlening van de accountant (infra, p. IV) die niet tot de statutaire 

taken behoort. 

Dienstverlening: Dit omvat zowel de statutaire taken (supra, p. IV) als adviesverlening (supra, 

p. IV). 

IAB: Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Organisatie die 

toezicht houdt op de accountants en belastingconsulenten. 

Accountant: Een persoon of organisatie die aangesloten is bij het IAB. Daarnaast zal er 

altijd een externe accountant mee bedoeld worden.  
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Lijst van gebruikte codes 

A1 De afhankelijke variabele - Percentage taken die gedaan wordt door accountantskantoor 

Q3A Samenwerking met juristen (5-puntenschaal) 

Q3B Samenwerking met externe auditors (5-puntenschaal) 

Q3C Samenwerking met consultants (5-puntenschaal) 

Q3D Samenwerking met software leveranciers (5-puntenschaal) 

Q3E Samenwerking met IT-bedrijven (5-puntenschaal) 

Q3F Samenwerking met banken (5-puntenschaal) 

Q3G Samenwerking met verzekeringsmaatschappijen (5-puntenschaal) 

Q3H Samenwerking met andere accountantskantoren (5-puntenschaal) 

Q3G1 Het belang van samenwerking met IT-ondernemingen (5-puntenschaal) 

Q3G2 Het belang van samenwerking met adviesverleners (5-puntenschaal) 

Q3G3 Het belang van samenwerking met financiële instellingen (5-puntenschaal) 

Q3G1STERK Dummy = 1 indien Q3G1 groter is dan of gelijk aan zijn mediaan 

Q3G2STERK Dummy = 1 indien Q3G2 groter is dan of gelijk aan zijn mediaan 

Q3G3STERK Dummy = 1 indien Q3G3 groter is dan of gelijk aan zijn mediaan 

Q4 Leeftijd accountantskantoor 

Q5A Omzet in miljoen euro 

Q6A Dummy = 1 indien accountantskantoor in sterk verstedelijkt gebied ligt 

Q7A Belang van advertenties in de media (5-puntenschaal) 

Q7B Belang van lidmaatschap van organisaties die niet het IAB of BIBF zijn (5-puntenschaal) 

Q7C Belang van sociale activiteiten waar de accountant aan deelneemt (5-puntenschaal) 

Q7D Belang van sponsoring (5-puntenschaal) 

Q7GEM Gemiddelde belang van marketing (5-puntenschaal) 

Q7STERK Dummy = 1 indien Q7GEM groter is dan of gelijk aan zijn mediaan 

Q8BB Percentage personeelsleden die lid zijn van het BIBF 

Q8CC Percentage personeelsleden die lid zijn van het IAB 

Q8EE Percentage personeelsleden die een master-diploma hebben 

Q8GG Percentage personeelsleden die een accounting-gerelateerd diploma hebben 

Q8JJ Percentage personeelsleden die aan minstens één van de volgende drie criteria voldoen: lid van 
het IAB, lid van het BIBF of een accounting-gerelateerd diploma 

Q91 Percentage klanten die meer dan 10 werknemers tellen 

Q92 Percentage klanten die meer dan 25 werknemers tellen 

Q93 Percentage klanten die meer dan 50 werknemers tellen 

Q9A Percentage klanten die ten hoogste 10 werknemers tellen 

Q9E Percentage klanten die meer dan 100 werknemers tellen 

Q101 Percentage van de omzet die voortkomt van klanten die meer dan 10 werknemers tellen 

Q102 Percentage van de omzet die voortkomt van klanten die meer dan 25 werknemers tellen 

Q103 Percentage van de omzet die voortkomt van klanten die meer dan 50 werknemers tellen 

Q10A Percentage van de omzet die voortkomt van klanten die ten hoogste 10 werknemers tellen 

Q10E Percentage van de omzet die voortkomt van klanten die meer dan 100 werknemers tellen 
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Inleiding 

Het doel van deze masterproef is om onderliggende factoren te vinden die leiden tot een bepaalde 

mate van diversificatie van accountantskantoren of anders gezegd in de mate waarin 

accountantskantoren verschillende soorten diensten aan hun klanten aanbieden. 

Het lijkt ons interessant om een masterproef rond dit onderwerp te maken omwille van meerdere 

redenen. Een eerste reden is dat er nog maar weinig onderzoek gedaan is naar dit onderwerp. We 

hebben in de literatuur een voorbeeld gevonden waarin er onderzoek gedaan werd naar 

diversificatiestrategieën van accountantskantoren in de VS, maar dit was slechts als onderdeel van 

een grotere studie (Bagchi-Sen en Kuechler, 2000). In Noorwegen was er een studie die het verband 

zocht tussen menselijk kapitaal en het aantal diensten die een accountantskantoor aanbiedt (Doving 

en Gooderham, 2005). Tenslotte is er ook nog de ACCA studie die adviesverlening door 

accountantskantoren in Maleisië onderzocht (Devi en Samujh, 2010). Een andere reden waarom dit 

domein volgens ons interessant is om te onderzoeken is het feit dat er tot nog toe vooral naar de 

vraagzijde van professionele dienstverlening gekeken is. Dit onderzoek heeft zich onder andere 

gebaseerd op de uitbestedingsliteratuur (Kirby en King, 1997; Everaert, Sarens en Rommel, 2007). Dit 

is logisch aangezien het voor de vragers van de diensten van een accountantskantoor in wezen een 

uitbestedingsbeslissing betreft. Doordat het aanbod van dienstverlening door accountantskantoren 

nog maar in zeer beperkte mate onderzocht is, is het ons doel om naar die aanbodzijde te kijken. 

Het is niet het doel van deze studie om aan te tonen of een bepaalde mate van diversificatie of 

diversificatie op zich beter is dan concentratie op een beperkt aantal diensten. We maken dus geen 

link met de financiële prestaties van de accountantskantoren, maar we kijken enkel naar het aanbod 

van de verschillende diensten door de accountantskantoren. 

Naast het academische oogpunt kan deze studie ook interessant zijn voor accountantskantoren. 

Meer specifiek voor accountantskantoren die hun diensten willen diversifiëren. Door deze 

masterproef zal het duidelijker zijn welke onderliggende factoren een positieve invloed hebben op 

diversificatie en welke elementen de grootste invloed hebben. Op deze manier kan het 

accountantskantoor zijn middelen zo goed mogelijk alloceren om hun doel te bereiken. 

Het blijkt uiteindelijk dat samenwerking met andere dienstverlenende bedrijven en de mate waarin 

het accountantskantoor een beroep op marketing doet, een sterke, positieve invloed heeft op de 

mate van diversificatie. Wat vooral opvalt is dat accountantskantoren eerder samenwerken met 
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andere dienstverlenende bedrijven om te diversifiëren dan dat ze deze competenties zelf opbouwen 

door het aantrekken van personeelsleden met verschillende achtergronden.  

De structuur van deze masterproef bestaat uit twee grote delen, namelijk een literatuurstudie en een 

empirisch onderzoek. In de literatuurstudie gaan we in de eerste plaats ingaan op de vraag naar 

accountantsdiensten en welke elementen deze vraag bepalen. Dit onderwerp zal eerder beknopt 

behandeld worden. Ten tweede zullen we de aanbodzijde van diensten bekijken. We zullen meer 

bepaald het begrip diversificatie en de elementen die een invloed hebben op diversificatie van een 

onderneming bespreken. Het is ook in dit deel dat we onze hypothesen formuleren. Als tweede grote 

deel van deze masterproef gaan we de hypothesen die we in de literatuurstudie gemaakt hebben 

testen. We zullen dit doen met behulp van een regressie. De data die we in de regressie gebruiken, 

verzamelden we via een vragenlijst die via het IAB naar de externe accountants verstuurd werd. 
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Deel 1: Literatuurstudie 

In dit deel gaan we vooreerst de literatuur in verband met de vraag naar diensten van 

accountantskantoren beknopt bespreken. Het institutioneel kader waarbinnen accountants werken 

komt ook kort aan bod. Vervolgens zullen we het hebben over het aanbod van diensten. Meer 

bepaald definiëren we het begrip diversificatie en bepalen we elementen die een mogelijke invloed 

hebben op diversificatie. In dit deel worden tenslotte de hypothesen geformuleerd die in deel 2 

getest zullen worden. 

1 De vraagzijde 

1.1 De wettelijke rol van de accountant 

Het toezicht over de titel accountant wordt in België geregeld door het Instituut van de Accountants 

en de Belastingconsulenten (IAB). De bevoegdheden van de accountant omvatten onder andere het 

voeren en organiseren van de boekhouding van derden. Daarnaast behoren ook de administratieve 

organisatie en kwaliteitsbewaking, advies in fiscale zaken, privé- en gerechtelijke expertise, enz. tot 

zijn takenpakket. Een lijst met alle bevoegdheden die een accountant heeft is terug te vinden op de 

website van het IAB. Deze lijst is opgenomen in bijlage 1 (infra, p. 33). 

Een andere organisatie in België waarvan de leden de boekhouding van derden mogen voeren en 

organiseren is het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF). Hun 

bevoegdheden zijn echter beperkter dan die van de leden van het IAB. Wij zullen ons in deze 

masterproef enkel concentreren op de leden van het IAB. 

We kunnen de dienstverlening van een accountant in twee groepen indelen. Vooreerst zijn er de 

statutaire taken, zoals het voeren van de boekhouding en het opstellen van de jaarrekening en ten 

tweede is er de adviesverlening (Everaert et al., 2009). Daarnaast zien we dat bedrijven steeds meer 

gebruik maken van adviesverlening (Fogarty, Vaughan en Campbell, 2006) en dat accountants daar 

een zeer belangrijke rol in spelen. Een reden voor het belang dat accountants spelen in 

adviesverlening is dat vertrouwen een zeer belangrijke factor is (Bennett en Robson, 1999). Op dit 

laatste komen we later terug. 

1.2 Een uitbestedingsbeslissing voor de klant 

Het al dan niet een beroep doen op een externe accountant voor de statutaire taken betreft een 

uitbestedingsbeslissing voor de bedrijven. Als we de vraag naar statutaire taken, uitgevoerd door een 
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accountantskantoor willen onderzoeken, zullen we in de eerste plaats naar de uitbestedingsliteratuur 

moeten kijken. 

Adviesverlening door accountants daarentegen betreft ons inziens geen uitbestedingsbeslissing, 

maar eerder een aankoopbeslissing.  Men neemt de beslissing of men de dienst al dan niet zal 

aankopen. Advies is als het ware extra informatie die het management bekomt alvorens een 

beslissing te nemen. In tegenstelling tot de statutaire taken is advies niet verplicht door de wet. 

Indien het advies niet aangekocht wordt, zal dit meestal tot gevolg hebben dat de onderneming geen 

beroep kan doen op dit advies. Omwille van schaalvoordelen zal internalisatie in de meeste gevallen 

geen optie zijn. We denken daarbij bijvoorbeeld aan advies rond het aanwerven van een nieuwe 

bediende. 

Volgens Gilley en Rasheed (2000) is uitbesteding een strategische beslissing. Er zijn twee 

verschillende manieren waarop men tot een uitbesteding kan komen. Een eerste is activiteiten die 

momenteel door het bedrijf zelf gedaan worden uitbesteden. Een tweede mogelijkheid doet zich 

voor wanneer een bedrijf nood heeft aan nieuwe producten, diensten of middelen. In dit tweede 

geval kunnen ze beslissen om deze activiteit niet zelf te doen, maar om het aan te schaffen in de 

markt (Gilley en Rasheed, 2000). Naast deze onderverdeling maken ze nog twee andere 

onderverdelingen. De eerste is het onderscheid tussen het uitbesteden van kernactiviteiten 

tegenover het uitbesteden van randactiviteiten (Gilley en Rasheed, 2000). De tweede is het 

onderscheid tussen de diepte en de breedte (Harrigan, 1985) van de uitbesteding. Met diepte 

bedoelen ze de mate waarin één bepaalde activiteit uitbesteed wordt. Breedte daarentegen duidt op 

het aantal activiteiten die uitbesteed worden ten opzichte van de activiteiten die binnenshuis gedaan 

zouden kunnen worden. De combinatie van breedte en diepte toont aan hoe de onderneming 

tegenover uitbesteden staat (Gilley en Rasheed, 2000). 

1.3 De mate van uitbesteding 

Lacity en Willcocks (1998) maken het onderscheid tussen totale uitbesteding, waarbij een activiteit 

volledig door een externe partij uitgevoerd wordt, selectieve uitbesteding, waarbij een deel van de 

activiteit door een externe partij gedaan wordt en een deel door het bedrijf zelf en totale 

internalisatie, waarbij een activiteit volledig intern uitgevoerd wordt. Selectieve uitbesteding komt 

het meest voor in de accounting-context (Everaert et al. 2007). We zien dat hoe kleiner het bedrijf is, 

hoe meer het een beroep doet op een externe accountant. Het gebrek aan schaalvoordelen zal daar 

waarschijnlijk een oorzaak van zijn (Everaert et al. 2007).  
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Everaert, Sarens en Rommel (2010) hebben de transactiekostentheorie van Coase (1937) toegepast 

op de uitbestedingsbeslissing van de accountantsactiviteiten door kleine en middelgrote 

ondernemingen (KMO’s). Je kan de taken die een accountant uitvoert in twee groepen indelen. 

Vooreerst zijn er de routinetaken. Daaronder verstaat men het ingeven van facturen en financiële 

gegevens in het systeem en de tussentijdse rapportering. Daarnaast zijn er die niet-routinetaken, 

zoals het afsluiten van de boekhouding en het opstellen van de financiële rapportering (Abbott et al. 

2007, Everaert et al. 2010). Er werd een verband gevonden tussen twee variabelen die verband 

hielden met transactiekosten en de mate van uitbesteding. Deze twee variabelen waren de 

frequentie van een accountantstaak (Murray, 2001) en de bedrijfsspecificiteit van de activa. Zowel 

voor routinetaken als voor niet-routinetaken is de frequentie waarmee een accountantstaak gedaan 

wordt negatief gecorreleerd met de mate van uitbesteding. Hoe minder een taak uitgevoerd moet 

worden, hoe hoger de kans dat deze taak uitbesteed wordt. Wanneer er bedrijfsspecifieke activa zijn, 

wordt er minder uitbesteed. Bedrijfsspecifieke activa zijn activa die enkel binnen de onderneming 

gebruikt kunnen worden. Ze hebben met andere woorden geen andere toepassingsmogelijkheden. 

Het kan hier zowel over fysische als over menselijke activa gaan (Masten et al., 1989; Monteverde en 

Teece, 1982). Blijkbaar zijn de kosten om die specifieke kennis door te geven aan de accountant te 

hoog (Everaert et al. 2010).  

1.4 De diensten van een accountant 

Door het steeds intensievere gebruik van computers en de continue verbetering van software zal de 

accountant steeds minder werk hebben aan statutaire taken doordat de klanten zelf veel zullen 

kunnen doen en doordat de taken sneller uitgevoerd worden (Marriott en Marriott, 2000). Deze 

taken worden steeds vaker gedaan door lager opgeleiden die de gegevens invoeren in computers 

(Parker, 2001). Voor de accountant zal deze evolutie echter betekenen dat hij zijn activiteiten en zo 

ook zijn inkomsten uit statutaire dienstverlening ziet dalen. Om zich van zijn inkomsten te verzekeren 

zal de accountant dus andere diensten moeten aanbieden. Deze diensten zullen echter vaak verband 

houden met de statutaire taken (Everaert et al., 2009). Zo kan de accountant ervoor zorgen dat de 

gegevens die het resultaat zijn van de statutaire verplichtingen beter begrepen worden door de 

klant. Op deze manier zal de klant de prestaties van zijn onderneming kunnen verbeteren (Marriott 

en Marriott, 2000). Door de hoge loyaliteit van de klant aan zijn accountant zal de accountant zich in 

een goede positie bevinden om de klant ervan te overtuigen dat deze adviezen omtrent de cijfers 

waardevol voor hem zijn (Marriott en Marriott, 2000; Sarens en Everaert, 2010). Er hoeft echter niet 

steeds een link te zijn tussen de dienstverlening van de accountant en de statutaire taken. Er zijn ook 

bedrijven die de accountant als bedrijfsconsulent gebruiken (Tanewski en Carey, 2007). 
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Kirby en King (1997) tonen aan dat kleine bedrijven een beroep doen op externe dienstverleners om 

advies te bekomen. Hun accountant is één van de belangrijkste bronnen. We zien echter wel dat dit 

advies zich in vele gevallen zal beperken tot zaken die nog iets te maken hebben met de statutaire 

opdrachten die de accountant uitvoert. De klant zal dus zelden tot nooit een beroep doen op de 

accountant voor bijvoorbeeld personeelsaangelegenheden (Kirby en King, 1997).  

1.5 Elementen die invloed hebben op de vraag naar diensten 

Er zijn meerdere aspecten die invloed hebben op het al dan niet een beroep doen op adviesverlening 

van een accountant. Een eerste is de leeftijd van de klant. Hoe jonger die is, hoe meer gebruik hij zal 

maken van de diensten van de accountant (Kirby en King, 1997). Daarnaast zien we dat het 

vertrouwen en de reeds opgebouwde relatie tussen de klant en de accountant belangrijke factoren 

zijn (Kirby en King, 1997; Bennett en Robson, 1999). Beiden zullen zeer sterk beïnvloed worden door 

de statutaire taken die de accountant reeds voor de klant uitvoert. Het vertrouwen zal versterkt 

worden als de dienstverlener handelt binnen een institutioneel kader (Bennett en Robson, 1999). In 

het geval van een accountant is er een institutioneel kader in België, namelijk het IAB. Dit zal ervoor 

zorgen dat de accountant zich op dit gebied in een sterkere positie bevindt dan consultants die zich 

niet kunnen beroepen op een dergelijk kader. De reden daarvoor is dat een hoger vertrouwen in de 

accountant leidt tot een hogere vraag naar de diensten die de accountant aanbiedt (Bennett en 

Robson, 1999).  

De klanten van een accountant vinden het belangrijk dat de accountant weet hoe de klant werkt en 

wat de producten en diensten zijn die hij produceert. Een gebrek aan deze kennis bij de accountant is 

dan ook één van de voornaamste redenen waarom een bedrijf geen beroep doet op de 

adviesverlening vanwege een accountant (Kirby en King, 1997). Daarnaast speelt ook de verwachte 

prijs van die adviesverlening een belangrijke rol (Kirby en King, 1997).  

In de studie van Everaert et al. (2010) onderzoekt men de invloed van bepaalde factoren op de mate 

van uitbesteding van statutaire taken. Het blijkt dat de mate van vertrouwen tussen de accountant 

en de klant, in dit geval de CEO van de onderneming, een invloed heeft op de beslissing om al dan 

niet statutaire taken uit te besteden. Een hoger vertrouwen zal resulteren in een hogere kans op 

uitbesteding. Daarnaast is er ook een verband waargenomen tussen de opleiding van de CEO en de 

mate van uitbesteding. Zo blijkt dat wanneer de CEO geen economisch georiënteerde opleiding 

gehad heeft en/of geen universiteitsdiploma behaald heeft, routinetaken meer uitbesteed worden 

(Everaert et al., 2010). Om dit laatste te onderzoeken baseerden Everaert et al. (2010) zich op de 

“upper-echelons”-gedachte van Hambrick en Mason (1984). Dit zegt dat persoonlijke kenmerken van 

de beslissingsnemer gerelateerd zijn aan zijn beslissingen. 
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Everaert et al. (2009) hebben de breedte/diepte indeling van Gilley en Rasheed (2000) (supra, p. 4) 

gebruikt om het totale pakket van diensten die de accountant aan één klant aanbiedt in 4 

verschillende groepen in te delen. Ze wijzen ook op het belang van persoonlijke relaties, vertrouwen 

en kennisverschillen tussen de klant en de accountant.  

In tegenstelling tot wat aangenomen werd, lijken kostenbesparingen geen belangrijke reden om 

statutaire taken uit te besteden. De toegang tot de gespecialiseerde kennis van de accountant 

daarentegen wel (Everaert et al. 2007). De belangrijkste reden om niet uit te besteden is het verlies 

aan beschikbare financiële informatie over de onderneming. Het management heeft niet steeds alle 

boekhoudkundige informatie tot hun beschikking (Everaert et al. 2007). 

1.6 Trouw aan accountant 

Uit onderzoek blijkt dat een zeer groot deel van de klanten (97,5%) van plan is om met dezelfde 

accountant te blijven samenwerken (Sarens en Everaert, 2010). De loyaliteit tussen klant en 

accountant is met andere woorden hoog. Een reden daarvoor wordt aangehaald door Sarker et al. 

(1998). Deze reden is dat de klant de kost die gepaard gaat met het veranderen van accountant wil 

vermijden. Sarens en Everaert (2010) tonen in dezelfde studie aan dat het aantal diensten die een 

accountant aanbiedt een positieve invloed heeft op de loyaliteit van de klant. Daaruit trekken ze de 

conclusie dat het belangrijk is dat de accountant een totaalpakket van diensten aan de klant 

aanbiedt, met andere woorden ook advies geeft aan de klant. Ten slotte vonden Sarens en Everaert 

(2010) een positief verband tussen vertrouwen in de accountant en loyaliteit ten opzichte van hem. 

1.7 Conclusie 

Uit dit eerste deel onthouden we dat het al dan niet zelf doen van de statutaire taken een 

uitbestedingsbeslissing voor de klant betreft. De vraag naar advies zal in de eerste plaats bepaald 

worden door het vertrouwen en de reeds opgebouwde relatie tussen de klant en de accountant. 

Tenslotte is adviesverlening ook voor de accountant belangrijk, aangezien hij zijn inkomsten van 

statutaire taken ziet dalen door de komst van de PC en de daarmee gepaard gaande continue 

verbetering van boekhoudsoftware.  
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2 De aanbodzijde 

Blackburn et al. (2006) vonden dat accountants in het Verenigd Koninkrijk een hogere vraag naar 

advies ervaren vanwege KMO’s. Deze adviezen waren vooral op het gebied van belastingen en 

werknemersaangelegendheden. Dit duid er op dat er een markt is voor adviezen en dat er bijgevolg 

ruimte is voor diversificatiestrategieën. 

Volgens Howiesen (2003) zal het toekomstig accountantskantoor er anders uitzien dan het 

traditionele beeld dat men heeft over de diensten die ze aanbieden. Als we het hebben over het 

traditionele beeld denken we hoofdzakelijk aan de statutaire taken. In de toekomst zal het echter 

belangrijk zijn dat ondernemingen, de klanten, bij één dienstverlener terechtkunnen om al hun 

noden te vervullen. Hij noemt het een “one-stop professional shop” (Howiesen, 2003). Hoe snel 

accountantskantoren “one-stop professional shops” zullen worden en of alle accountantskantoren 

daarin zullen veranderen gaan we niet verder behandelen. Wat we in de eerste plaats onthouden is 

de evolutie die zich voordoet. Daarnaast mogen we de positieve invloed van het aantal diensten die 

een accountant aanbiedt op de loyaliteit van de klant niet uit het oog verliezen (supra, p. 7; Sarens en 

Everaert, 2010). Met deze gedachten in het achterhoofd is het duidelijk dat diversificatie een 

belangrijke plaats zal moeten innemen in de strategieën van accountantskantoren. Ten slotte merkt 

Howiesen (2003) zelfs nog op dat we nog moeilijk over een ‘accountantskantoor’ zullen kunnen 

spreken. 

2.1 Betekenis van het begrip diversificatiestrategie 

Het begrip “diversificatie” is voor het eerst grondig uitgewerkt in een economische betekenis door 

Igor Ansoff (1957). De diversificatiestrategie is één van de 4 strategieën in zijn product-marktmatrix, 

namelijk de strategie die overeenkomt met een nieuw product in een nieuwe markt. Hijzelf geeft drie 

verschillende soorten diversificatie. Verticale diversificatie, horizontale diversificatie en laterale 

diversificatie (Ansoff, 1957). Verticale diversificatie houdt in dat een onderneming ook de producten 

van zijn leverancier begint te produceren. Horizontale diversificatie betekent dat de onderneming 

nieuwe producten zal aanbieden, maar waarbij er nog een link is met de bestaande klanten, know-

how, producten, enzovoort. Laterale diversivicatie is het aanbieden van nieuwe producten waarbij er 

geen link is met de huidige activiteiten. Dergelijke diversificatie leunt nauw aan bij de 

holdingmaatschappij (Ansoff, 1957). In het kader van deze masterproef zullen we ons concentreren 

op horizontale diversificatie.   

Uit onderzoek van Tanewski en Carey (2007) blijkt dat accountants naast het uitvoeren van de 

statutaire taken ook advies geven op het gebied van strategische planning, bedrijfsfinanciering en 
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financiële planning. Daarbij komt nog eens dat er een evolutie is en dat accountants steeds meer de 

taak van adviesverlener op zich nemen (Tanewski en Carey, 2007). 

2.2 De afhankelijke variabele 

De afhankelijke variabele in deze masterproef is de mate van diversificatie. Om onze gegevens voor 

het experimentele deel te verzamelen werken we met een vragenlijst.  

We hebben een lijst met taken gemaakt die mogelijk gedaan worden door accountantskantoren. We 

hebben daarvoor bestaande literatuur gebruikt (Everaert et al., 2007; Jones, 2002; Devi en Samujh, 

2010; Bagchi-Sen en Kuechler, 2000). Voor elke taak werd gevraagd of die taak door het 

accountantskantoor uitgevoerd wordt. De afhankelijke variabele is dan het percentage taken van 

deze lijst die uitgevoerd wordt door het accountantskantoor (Doving en Gooderham, 2005). 

Accountantskantoren hebben twee grote concurrenten. De eerste zijn grote bedrijven die 

gelijkaardige diensten aanbieden. We denken daarbij in de eerste plaats aan de Big 4 (Devi en 

Samujh, 2010). De tweede is het zelf doen van de statutaire taken door de bedrijven (Bagchi-Sen en 

Kuechler, 2000). 

2.3 Elementen die een invloed kunnen hebben op diversificatie van een 

accountantskantoor 

2.3.1 Middelen 

Om een competitief voordeel te hebben is het belangrijk dat een dienstverlenend bedrijf 

samenwerkt met andere dienstverlenende bedrijven (Porter, 1990) en allianties met hen vormt 

(Doving en Gooderham, 2005). Door samen te werken beschikt de accountant over meer middelen 

die hij kan aanbieden aan zijn klanten. Als de onderneming over meer middelen beschikt, 

veronderstellen we dat hij ook een bredere waaier aan diensten zal kunnen aanbieden aan zijn 

klanten (Bagchi-Sen en Kuechler, 2000; Doving en Gooderham, 2005). We denken daarbij 

bijvoorbeeld aan het samenwerken van een accountantskantoor met een IT-bedrijf op het gebied 

van software en hardware (Bagchi-Sen en Kuechler, 2000). Bagchi-Sen en Kuechler (2000) vonden 

ook dat accountants vaak samenwerken met andere accountants. Accountants besteden op deze 

manier soms zelf routinetaken uit. Daarnaast is het ook bij deze samenwerking de bedoeling dat de 

accountant, via zijn collega-accountant, over meer expertise beschikt en zo betere diensten aan zijn 

klanten kan aanbieden. Dit alles leidt ertoe dat we tot de volgende hypothese komen: 

Hypothese 1:  Meer samenwerking met andere dienstverlenende bedrijven zal leiden tot 

meer diversificatie. 
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Voor het uitvoeren van statutaire taken volstaat het om een homogeen menselijk kapitaal ter 

beschikking te hebben binnen de organisatie (Doving en Gooderham, 2005). Indien het 

accountantskantoor echter advies zal willen verlenen aan zijn klanten zal er een meer heterogeen 

menselijk kapitaal nodig zijn, aangezien deze adviesopdrachten complexer zijn (Doving en 

Gooderham, 2005). 

Hypothese 2: Een hogere mate van heterogeniteit van het menselijk kapitaal zal leiden tot 

meer diversificatie. 

In navolging van Doving en Gooderham (2005) meten we heterogeniteit als het percentage 

medewerkers die een accounting-gerichte vorming genoten hebben. We denken daarbij zowel aan 

leden van het IAB, leden van het BIBF, als mensen die een accounting-gericht diploma hebben. 

Daarnaast meten we heterogeniteit ook als het percentage medewerkers die een masterdiploma 

behaald hebben. Ten slotte nemen we in de vragenlijst ook nog enkele controlevariabelen op die 

gerelateerd zijn aan het menselijk kapitaal. 

2.3.2 Kenmerken van het accountantskantoor 

In navolging van Bagchi-Sen en Kuechler (2000) zullen we twee kenmerken van het 

accountantskantoor in ons onderzoek opnemen. Het eerste kenmerk is de leeftijd van het 

accountantskantoor. Het tweede kenmerk is de omvang van de totale activiteiten, uitgedrukt in 

totale inkomsten per jaar.  

Greenwood et al. (2002) hebben ontdekt dat het een tijd duurde vooraleer accountants bereid 

waren om over te stappen naar een bredere dienstverlening in de Canadese context. Er was een 

soort weerstand tegen niet-statutaire taken (Greenwood et al., 2002). Daarbij komt nog eens dat 

nieuw opgerichte accountantskantoren in de regel beperkte middelen zullen hebben. Dit zal zowel 

op het gebied van financiële middelen als op het gebied van ervaring, kennis en netwerk het geval 

zijn. Dit alles leidt er toe dat we tot de volgende hypothese komen: 

 Hypothese 3: Hoe ouder het accountantskantoor, hoe meer diversificatie. 

Om de grootte van de activiteiten van een accountantskantoor te meten zullen we gebruik maken 

van de inkomsten op jaarbasis. Het aantal voltijds werknemers lijkt ons niet interessant, aangezien 

sommige accountantskantoren misschien zelf veel activiteiten uitbesteden om op deze manier een 

breder aanbod van diensten aan hun klanten aan te bieden. Voor de diensten die het 

accountantskantoor aankoopt en opnieuw verkoopt aan hun klanten zullen ze geen werknemers 

hebben, terwijl de klant wel toegang heeft tot deze diensten (Bagchi-Sen en Kuechler, 2000). 
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Doordat dienstenbedrijven weinig vaste activa hebben lijkt ook vaste activa ons geen goede maatstaf 

voor de grootte van het accountantskantoor.  

Grote bedrijven hebben toegang tot meer en betere middelen. Deze middelen zullen de breedte van 

het productaanbod, de mate van diversificatie, normaal ten goede komen. We komen dan ook tot de 

volgende hypothese: 

 Hypothese 4: Hoe groter het accountantskantoor, hoe meer diversificatie. 

2.3.3 Geografische locatie van het accountantskantoor 

Bagchi-Sen en Kuechler (2000) hebben in hun onderzoek ook geografische factoren opgenomen. Zij 

vonden geen verband tussen die factoren en tussen het al dan niet gediversifieerd zijn van een 

accountantskantoor. Aangezien het onderzoek van Bagchi-Sen en Kuechler (2000) in de Verenigde 

Staten uitgevoerd werd, opteren wij er toch voor om een vergelijking te maken tussen sterk 

verstedelijkt gebied en de gebieden die daar niet toe behoren. We zullen daarom in de vragenlijst 

vragen in welke gemeente(n) en of stad/steden het accountantskantoor gelegen is. Deze plaatsen 

zullen we dan indelen in enerzijds sterk verstedelijkt gebied en anderzijds de gebieden die daar niet 

toe behoren.  

 Hypothese 5: Er is geen verband tussen geografische locatie en diversificatie. 

2.3.4 Marketingvormen van het accountantskantoor 

Uit vorig onderzoek blijkt dat er geen verband is tussen de belangrijkheid van verschillende vormen 

van marketing volgens accountantskantoren en het al dan niet gediversifieerd zijn van diezelfde 

accountantskantoren (Bagchi-Sen en Kuechler, 2000). Toch lijkt het ons interessant om in de 

Belgische context te kijken of er een verband is tussen het belang dat het accountantskantoor hecht 

aan marketing en de mate van diversificatie. In navolging van Bagchi-Sen en Kuechler (2000)  gaan 

we naar de volgende vormen van marketing kijken: advertenties in de media, lidmaatschap van 

organisaties (niet het IAB), sociale activiteiten waaraan de accountant deelneemt en sponsoring. 

Hypothese 6:  Er is geen verband tussen gebruik van marketing en diversificatie. 

2.3.5 Klanten van het accountantskantoor 

Uit eerder onderzoek (Cohen en Levinthal, 1990; Gooderham et al., 2004; Schwartz en Bar-El, 2004) 

blijkt dat grote bedrijven meer gebruik maken van gespecialiseerde diensten. Dit komt onder andere 

door het feit dat grote bedrijven meer financiële middelen hebben. We zien echter dat kleine 
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bedrijven meer nood hebben aan advies dan grote (Bennett en Robson, 1999; Bennett et al., 2001; 

Greene et al., 1998; Marriott en Marriott, 2000). 

 Hypothese 7: Hoe groter het deel grote klanten, hoe meer diversificatie.  
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Deel 2: Empirisch onderzoek 

In dit tweede deel is het de bedoeling om de hypothesen die we onder ‘2.3 Elementen die een 

invloed kunnen hebben op diversificatie van een accountantskantoor’ (supra, p. 9) geformuleerd 

hebben te testen. Om deze hypothesen te testen werd er een vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst 

kan u terugvinden in ‘Bijlage 2: Vragenlijst’ (infra, p. 35). De vragenlijst werd ook vertaald naar het 

Frans, aangezien het de bedoeling is om als populatie de accountantskantoren in België te nemen. 

In de eerste plaats zullen we de methoden bespreken die we toegepast hebben. Dit zowel voor de 

gegevensverzameling als voor de gegevensanalyse. Vervolgens hebben we het over de resultaten. Dit 

omvat onder meer de descriptieve statistieken, de regressie en de implicaties voor 

accountantskantoren. We eindigen dit deel met het algemeen besluit. 

3 Methode 

De hypothesen hieronder verwijzen steeds naar de hypothesen die geformuleerd werden onder ‘2.3 

Elementen die een invloed kunnen hebben op diversificatie van een accountantskantoor’ (supra, p. 

9). De nummering die gebruikt wordt bij de vragen verwijst steeds naar de nummers uit de 

vragenlijst die opgenomen is in ‘Bijlage 2: Vragenlijst’ (infra, p. 35). 

Om de hypothesen te testen gaan we gebruik maken van regressie. De afhankelijke variabele is de 

mate van diversificatie. Aangezien de afhankelijke variabele steeds een waarde tussen nul en 100 zal 

aannemen gaan we een Tobitregressie uitvoeren (Sarens en Abdolmohammadi, 2011). 

3.1 Gegevensverzameling 

Om de vragenlijst te versturen werd samengewerkt met het IAB. Ze hebben de vragenlijst verstuurd 

naar hun leden die natuurlijke personen zijn. In totaal werd de vragenlijst naar 2879 externe 

accountants verstuurd, waarvan 1735 Nederlandstaligen en 1144 Franstaligen. De vragenlijst werd 

een eerste keer uitgestuurd op 18 maart 2011. Op 29 maart werd er een herinnering verstuurd. In 

totaal zijn er 820 externe accountants die de vragenlijst, al dan niet volledig, ingevuld hebben. Dit 

brengt de responsgraad op 28,5%. De responsgraad bij de Nederlandstaligen en Franstaligen was 

respectievelijk 28,4% en 28,6%. In de analyse konden echter enkel volledig ingevulde vragenlijsten 

gebruikt worden. Daarnaast werden die respondenten waarvan de antwoorden onlogisch of niet 

mogelijk waren verwijderd. Dit alles maakt dat er 272 vragenlijsten opgenomen zijn in de analyse, 

wat neerkomt op 9,4% van de populatie. 
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3.2 Gegevensanalyse 

3.2.1 De afhankelijke variabele – Vraag 1 

Om de mate van diversificatie te meten hebben we allereerst een lijst gemaakt met de mogelijke 

taken van een accountantskantoor. We hebben ons daarvoor gebaseerd op Everaert et al. (2007), 

Jones (2002), Devi en Samujh (2010) en Bagchi-Sen en Kuechler (2000). Met de eerste vraag van de 

vragenlijst was het de bedoeling om te weten te komen of elke taak al dan niet uitgevoerd wordt 

door het accountantskantoor. De respondenten konden kiezen tussen ‘Ja’, ‘Nee’ en ‘Weet niet’. We 

zullen het aantal taken die door het accountantskantoor gedaan wordt optellen. Indien een 

respondent ‘weet niet’ antwoordde gaan we dit als een ‘nee’ beschouwen. Indien deze taak al 

uitgevoerd kan worden door het accountantskantoor zal dit in elk geval slecht heel sporadisch zijn 

aangezien de accountant die de vragenlijst invulde er geen weet van heeft. De som die we bekomen 

wordt dan gedeeld door het totaal aantal taken die voorkomen in de vragenlijst. In ons geval delen 

we dus door 24. Dit getal zullen we tenslotte nog vermenigvuldigen met 100 zodat we uiteindelijk 

een waarde tussen nul en 100 bekomen (Doving en Gooderham, 2005).  Dit is dan de mate van 

diversificatie (A1). Dus hoe meer verschillende soorten taken uitgevoerd worden door het 

accountantskantoor, hoe hoger de mate van diversificatie is. 

3.2.2 Hypothese 1 – Vraag 2 

Bij deze vraag was het de bedoeling dat de respondent voor acht verschillende soorten 

bedrijven/dienstverleners op een 5-puntenschaal aangaf in welke mate hun accountantskantoor 

samenwerkt met hen. Deze acht bedrijven zijn juristen, externe auditors, consultants, software 

leveranciers, IT-bedrijven, banken, verzekeringsmaatschappijen en andere accountantskantoren. De 

5-puntenschaal liep van 1, nooit tot 5, heel vaak. 

We zullen factoranalyse toepassen op de antwoorden op vraag 2 (infra, p. 19). De factoranalyse werd 

uitgevoerd met het statistische programma PASW Statistics 18. We doen factoranalyse om te kijken 

of we met deze vraag geen verschillende zaken meten en indien dit het geval is, welke onderdelen 

van de vraag samenhoren. Om te controleren of bepaalde oorspronkelijke variabelen (Q3A tem. 

Q3H) hetzelfde meten en in welke mate dit het geval is, zullen we de Cronbach’s Alpha voor groepen 

van oorspronkelijke variabelen berekenen die volgens de factoranalyse samenhoren. 

Vervolgens gaan we twee nieuwe soorten variabelen creëren. De eerste bestaat erin dat we per 

groep van oorspronkelijke variabelen die volgens de factoranalyse en de Cronbach’s Alpha 

samenhoren een nieuwe variabele berekenen die het gemiddelde is van de oorspronkelijke 



15 
 

variabelen. De tweede variabele is een dummyvariabele die de waarde één aanneemt indien de 

eerste nieuwe variabele groter is dan of gelijk aan zijn mediaan. 

Hypothese 1 luidt dat meer samenwerking met dienstverlenende bedrijven zal leiden tot meer 

diversificatie. We verwachten met andere woorden een positief verband tussen de variabelen voor 

samenwerking en de afhankelijke variabele. 

3.2.3 Hypothese 2 – Vraag 7 

Zoals in ‘Bijlage 2: Vragenlijst’ (infra, p. 35) te zien is hebben we voor meerdere criteria gevraagd 

hoeveel personeelsleden van het accountantskantoor er telkens aan die criteria voldoen. Meer 

bepaald hebben we gevraagd naar het totale aantal personeelsleden, het aantal personeelsleden die 

lid zijn van het BIBF, het aantal personeelsleden die lid zijn van het IAB, het aantal personeelsleden 

met een bachelor-diploma, het aantal personeelsleden met een master-diploma, het aantal 

personeelsleden die een verdergezette opleiding genoten hebben, het aantal personeelsleden met 

een accounting-gerelateerd diploma, het aantal personeelsleden die een economische vorming 

genoten hebben, het aantal personeelsleden die een niet-economische vorming genoten hebben en 

tenslotte hoeveel personeelsleden aan minstens één van de volgende criteria voldoen: lid zijn van 

het BIBF, lid zijn van het IAB of een accounting-gerelateerd diploma hebben. 

In de vragenlijst vroegen we om de absolute cijfers. Voor de verdere analyse hebben we de cijfers 

per criterium omgezet naar percentage van het totaal aantal personeelsleden in het 

accountantskantoor. 

Hypothese 2 stelt dat een hogere mate van heterogeniteit van het menselijk kapitaal zal leiden tot 

meer diversificatie. 

De mate van heterogeniteit van het menselijk kapitaal kwantificeren we op verschillende manieren. 

In de eerste plaats zullen we het percentage van de werknemers die aan minstens één van de 

volgende criteria voldoen: lid zijn van het BIBF, lid zijn van het IAB of een accounting-gerelateerd 

diploma hebben (Q8JJ) gebruiken. We zullen nagaan welk verband er is tussen dit percentage en de 

mate van diversificatie. We verwachten dat er een negatief verband zal zijn aangezien een hoger 

percentage betekent dat er meer personeelsleden zijn met een accounting-achtergrond. Het 

personeelsbestand is met andere woorden homogener bij een hoger percentage. 

Vervolgens gebruiken we het percentage werknemers met een master-diploma (Q8EE). Hier 

verwachten we een positief verband. Een masterdiploma is een indicatie voor heterogeniteit van het 

menselijk kapitaal in die zin dat de houder van dergelijk diploma in staat wordt geacht om met 
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complexe informatie te kunnen omgaan. Ze zouden met andere woorden meer geneigd zijn advies 

aan te bieden en nieuwe adviezen te ontwikkelen (Doving en Gooderham, 2005). 

3.2.4 Hypothese 3 – Vraag 3 

Om hypothese 3 te kwantificeren vroegen we hoeveel jaren het accountantskantoor in zijn huidige 

vorm bestaat. Het aantal jaren dat het accountantskantoor bestaat zal dan opgenomen worden in 

het regressiemodel (infra, p. 24). Het aantal jaren dat het accountantskantoor bestaat is met andere 

woorden een variabele in ons model (Q4). We verwachten een positief verband, aangezien de 

hypothese luidt dat het langer bestaan van het accountantskantoor zal leiden tot een hogere mate 

van diversificatie. 

3.2.5 Hypothese 4 – Vraag 4 

Om de grootte van het accountantskantoor te bepalen vroegen we in vraag 4 naar de omzet van het 

accountantskantoor in 2010. De reden waarom we omzet gebruiken om de grootte te bepalen wordt 

uitgelegd onder ‘2.3.2 Kenmerken van het accountantskantoor’ (supra, p. 10). De variabele die we in 

de verdere analyse zullen gebruiken is de omzet in miljoen euro (Q5A). We verwachten hier een 

positieve coëfficiënt, aangezien we in de hypothese veronderstellen dat de grootte van het kantoor 

een positieve invloed zal hebben op de mate van diversificatie. 

3.2.6 Hypothese 5 – Vraag 5 

In vraag 5 vragen we in welke gemeente(n) en/of stad/steden het accountantskantoor gelegen is.  

De locaties worden ingedeeld in twee groepen. De eerste groep omvat de zeer sterk verstedelijkte 

gebieden, de andere groep omvat de rest. Zeer sterk verstedelijkte gebieden definiëren we als 

steden met meer dan 100000 inwoners. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen we als één 

verstedelijkt gebied beschouwen. Het zeer sterk verstedelijkt gebied omvat naast het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest ook nog de volgende steden: Antwerpen, Gent, Charleroi, Luik, Brugge en 

Namen. De dummy-variabele voor locatie (Q6A) zal de waarde één aannemen als het 

accountantskantoor zich in een sterk verstedelijkt gebied bevindt. Indien een accountantskantoor op 

meerdere plaatsen gevestigd is zullen we die plaats nemen die het meeste inwoners telt. 

Zoals gesteld in hypothese 5 veronderstellen we dat er geen verband is tussen geografische locatie 

en de mate van diversificatie. We veronderstellen met andere woorden dat de dummy-variabele 

voor locatie (Q6A) geen significante invloed zal hebben op de afhankelijke variabelen. 
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3.2.7 Hypothese 6 – Vraag 6 

In deze vraag werd aan de externe accountants gevraagd in welke mate hun accountantskantoor 

gebruik maakt van vier vormen van marketing. Deze vier vormen zijn: advertenties in de media, 

lidmaatschap van organisaties (niet het IAB of BIBF), sociale activiteiten waar de accountant aan 

deelneemt en sponsoring. Er kon telkens geantwoord worden op een 5-puntenschaal waarbij 1 staat 

voor ‘nooit’ en 5 voor ‘heel vaak’. 

De werkwijze bij deze vraag is gelijklopend aan die in ‘3.2.2 Hypothese 1 – Vraag 2’ (supra, p. 14). 

Ook hier zullen we factoranalyse toepassen met het statistische programma PASW Statistics 18 

(infra, p. 20). We doen dit om te kijken of we met deze vraag geen verschillende zaken meten en 

indien dit het geval is, welke onderdelen van de vraag samenhoren. Om te controleren of bepaalde 

oorspronkelijke variabelen (Q7A tem. Q7D) hetzelfde meten en in welke mate dit het geval is zullen 

we de Cronbach’s Alpha voor eventuele groepen van oorspronkelijke variabelen berekenen. 

Ook hier zullen we, net als in ‘3.2.2 Hypothese 1 – Vraag 2’ (supra, p. 14) twee nieuwe soorten 

variabelen creëren. De eerste bestaat erin dat we per groep van oorspronkelijke variabelen die 

volgens de factoranalyse en de Cronbach’s Alpha samenhoren een nieuwe variabele berekenen die 

het gemiddelde is van de oorspronkelijke variabelen. De tweede variabele is een dummyvariabele die 

de waarde één aanneemt indien de eerste nieuwe variabele groter is dan of gelijk aan zijn mediaan. 

Volgens hypothese 6 verwachten we geen verband tussen marketinggebruik en de mate van 

diversificatie. We veronderstellen dus dat de variabelen in verband met marketing niet significant 

zullen zijn in de regressie. 

3.2.8 Hypothese 7 – Vraag 8 en 9 

Bij vraag 8 vroegen we om de klanten van het accountantskantoor procentueel in te delen op basis 

van het aantal werknemers die ze tellen. We hebben daartoe vijf intervallen gemaakt. Deze zijn: 1 – 

10 werknemers, 11 – 25 werknemers, 26 – 50 werknemers, 51 – 100 werknemers en ten slotte meer 

dan 100 werknemers.   

In vraag 9 vroegen we om de omzet van het accountantskantoor te verdelen over diezelfde 

intervallen van het aantal werknemers die hun klanten tellen als in vraag 8.  

Hypothese 7 luidt dat hoe groter het deel grote klanten, hoe meer diversificatie er zal zijn. Het is 

echter moeilijk om te bepalen wanneer een klant ‘groot’ is. We zullen daarom verschillende 

intervallen samennemen en zo nieuwe variabelen creëren. Later zullen we dan bepalen welke 
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variabelen we gaan gebruiken in de verdere analyse. Volgende variabelen worden berekend door 

intervallen samen te nemen:  

 Meer dan 100 werknemers (Q9E en Q10E) 

 Meer dan 100 werknemers + 51-100 werknemers (Q93 en Q103) 

 Meer dan 100 werknemers + 51-100 werknemers + 26-50 werknemers (Q92 en Q102) 

 Meer dan 100 werknemers + 51-100 werknemers + 26-50 werknemers + 11-25 

werknemers (Q91 en Q101) 
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4 Resultaten en interpretatie 

4.1 Factoranalyse 

Zoals reeds gezegd onder ‘3.2.2  Hypothese 1 – Vraag 2’ (supra, p. 14) en ‘3.2.7 Hypothese 6 – Vraag 

6’ (supra, p. 17) zullen we factoranalyse toepassen op de antwoorden op deze vragen. De output die 

PASW Statistics 18 gaf is opgenomen in ‘Bijlage 3: Factoranalyse’ (infra, p. 39). 

4.1.1 Samenwerking met andere bedrijven 

Als we de resultaten van de factoranalyse op vraag Q3A tot en met Q3H bekijken en meer bepaald de 

‘Rotated Component Matrix’ krijgen we de indruk dat we deze acht onderdelen in drie groepen 

zullen moeten opsplitsen. Om dit te controleren gaan we voor elke groep de Cronbach’s Alpha 

berekenen. 

De eerste groep bestaat uit Q3D en Q3E. Dit is meer bepaald de samenwerking met software 

leveranciers en de samenwerking met IT-bedrijven. De Cronbach’s Alpha van dit construct is 0,789. 

Dit duid er op dat deze twee vragen hetzelfde meten. We zullen bijgevolg een nieuwe variabele 

maken die het gemiddelde is van Q3D en Q3E. Deze nieuwe variabele (Q3G1) kwantificeert dus het 

belang van de samenwerking met IT-ondernemingen. 

De tweede groep bestaat uit Q3A, Q3B, Q3C en Q3H. Dit waren respectievelijk de vragen rond 

samenwerking met juristen, samenwerking met externe auditors, samenwerking met consultants en 

de samenwerking met andere accountantskantoren. De Cronbach’s Alpha van dit constuct is 0,641. 

Dit is niet zo hoog als in de vorige groep, maar de ‘Cronbach’s Alpha if Item Deleted’ is echter voor 

geen enkele van de vier variabelen groter dan 0,641. Dit duid er op dat deze vier variabelen hetzelfde 

meten. Dit leidt er toe dat we een nieuwe variabele zullen berekenen. Deze is het gemiddelde van 

Q3A, Q3B, Q3C en Q3H. Aangezien we de vier bedrijven uit deze tweede groep allemaal kunnen 

indelen als adviesverlenende bedrijven zal de nieuwe variabele (Q3G2) het belang van de 

samenwerking met adviesverlenende bedrijven weergeven. 

De derde groep bestaat tenslotte uit Q3F en Q3G. Deze twee variabelen staan voor de samenwerking 

met banken en verzekeringsmaatschappijen. Met andere woorden, beide zijn financiële instellingen. 

De Cronbach’s Alpha van deze derde groep is 0,817. We zullen een nieuwe variabele bereken (Q3G3) 

die het gemiddelde is van Q3F en Q3G. Deze nieuwe variabele is een maatstaf voor de samenwerking 

met financiële instellingen. 
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Voor de drie voorgaande nieuw gecreëerde variabelen (Q3G1, Q3G2 en Q3G3) zullen we telkens een 

dummyvariabele maken voor sterke samenwerking. Deze dummyvariabelen (Q3G1STERK, 

Q3G2STERK en Q3G3STERK) zullen de waarde één aannemen indien hun respectievelijke 

tegenhanger groter is dan of gelijk aan hun mediaan. Bijvoorbeeld, Q3G1STERK zal de waarde één 

aannemen indien Q3G1 groter is dan of gelijk aan zijn mediaan. 

4.1.2 Vormen van marketing 

Uit de factoranalyse van de variabelen die bij vraag 6 horen (Q7A tot en met Q7D) en meer bepaald 

uit de ‘Component Matrix’ blijkt dat deze vraag geen verschillende zaken meet. Vervolgens 

berekenen we de Cronbach’s Alpha. Deze bedraagt 0,666. Daarnaast is de ‘Cronbach’s Alpha if Item 

Deleted’ voor geen enkele van de vier oorspronkelijke variabelen groter dan 0,666. Dit alles duid er 

op dat de vier onderdelen van vraag 6 hetzelfde meten. 

We zullen twee nieuwe variabelen creëren. De eerste is het gemiddelde van de vier onderdelen van 

vraag 6 (Q7GEM). Deze is een maatstaf voor het belang van marketing voor het accountantskantoor. 

De tweede variabele (Q7STERK) is een dummyvariabele die de waarde één zal aannemen indien de 

eerste nieuwe variabele (Q7GEM) groter is dan of gelijk aan zijn mediaan. 

4.2 Descriptieve statistieken 

Alle tabellen waarnaar verwezen wordt in dit deel zijn opgenomen in ‘Bijlage 4: Descriptieve 

statistieken’ (infra, p. 43). 

4.2.1 De afhankelijke variabele 

Tabel 1 behandelt de afhankelijke variabele. De afhankelijke variabele (A1) is het percentage taken 

van de lijst diensten die aangeboden wordt door het accountantskantoor. De minimumwaarde voor 

deze variabele bedraagt 29,16%. Dit komt er op neer dat geen enkel accountantskantoor die 

opgenomen is in onze analyse minder dan 7 verschillende diensten van onze lijst aan hun klanten 

aanbiedt. De gemiddelde waarde voor deze variabele is 74,49%, terwijl de mediaan 75% is. Beide 

komen ongeveer overeen met 18 diensten van onze lijst met in totaal 24 diensten. 

4.2.2 Middelen 

In tabel 2 staan de descriptieve statistieken in verband met de samenwerking met andere bedrijven. 

In het eerste deel van de tabel staan de antwoorden op vraag 2 van de vragenlijst. We zien dat 

accountantskantoren gemiddeld het meest samenwerken met juristen en banken. Er wordt 

gemiddeld het minst samengewerkt met IT-bedrijven en consultants. 
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In het tweede en derde deel van tabel 2 staan de variabelen die we berekend hebben als gevolg van 

de factoranalyse. De werkwijze die toegepast werd is terug te vinden onder ‘4.1.1 Samenwerking met 

andere bedrijven’ (supra, p. 19). Het blijkt dat accountantskantoren het meest samenwerken met 

financiële instellingen, gevolgd door adviesverleners en tenslotte IT-bedrijven. 

De dummyvariabelen werden in de eerste plaats berekend om opgenomen te worden in de 

regressie. Het valt echter op dat de gemiddelde waarde van deze dummyvariabelen steeds hoger zijn 

dan 0,50, desondanks we ze gedefinieerd hebben als zijnde één indien de variabelen uit het tweede 

deel van deze tabel groter zijn dan of gelijk aan hun mediaan. Deze hogere waarden dan 0,50 kunnen 

verklaard worden door het feit dat veel waarnemingen de mediaanwaarde aannemen. 

In tabel 3 vindt men de descriptieve statistieken over het percentage personeelsleden van het 

accountantskantoor die aan de genoemde criteria voldoen. We zien dat gemiddeld 70,98% van de 

personeelsleden aan minstens één van de volgende drie criteria voldoen: lid zijn van het IAB, lid zijn 

van het BIBF of een accounting-gerelateerd diploma hebben. De mediaanwaarde bij deze vraag is 

zelfs nog hoger en bedraagt 84,69%. Dit wijst op een relatief lage graad van heterogeniteit van het 

menselijk kapitaal. 

4.2.3 Kenmerken van het accountantskantoor 

In tabel 4 zijn de kenmerken van het accountantskantoor opgenomen. Het jongste 

accountantskantoor die opgenomen is in de analyse bestaat 1 jaar, terwijl dit voor de oudste 64 jaar 

is. De gemiddelde leeftijd van de accountantskantoren is 17,64 jaar en de mediaan 17 jaar. 

De omzet van de accountantskantoren varieert sterk. De laagste omzet bedraagt 700 euro, terwijl de 

hoogste 60 miljoen euro is. Wat hier verder nog opvalt is het grote verschil tussen het gemiddelde en 

de mediaan. Het gemiddelde bedraagt 1,15 miljoen euro, terwijl de mediaan 330000 euro is. Dit 

grote verschil zal te wijten zijn aan hoge omzetten die zeer sterk doorwegen. 

4.2.4 Geografische locatie van het accountantskantoor 

In tabel 5 is de dummy-variabele voor sterk verstedelijkte gebieden opgenomen. Het gemiddelde 

ervan is 0,31. Dit duid erop dat 31% van de antwoorden in onze sample van accountantskantoren zijn 

die in sterk verstedelijkte gebieden gelegen zijn. 

4.2.5 Marketingvormen van het accountantskantoor 

De descriptieve statistieken in verband met het belang van verschillende marketingvormen zijn 

opgenomen in tabel 6. Lidmaatschap van organisaties en sociale activiteiten zijn de belangrijkste 
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marketingvormen voor accountantskantoren. Ze worden gevolgd door sponsoring en advertenties in 

de media. 

Aan de hand van de antwoorden op vraag 6 uit de vragenlijst werden twee nieuwe variabelen 

berekend. De werkwijze die toegepast is, is terug te vinden onder ‘4.1.2 Vormen van marketing’ 

(supra, p. 20). De descriptieve statistieken van deze twee variabelen zijn opgenomen in het tweede 

deel van tabel 6. 

4.2.6 Klanten van het accountantskantoor 

De descriptieve statistieken in verband met de klanten van de accountantskantoren zijn opgenomen 

in tabel 7 en 8. In tabel 7 is de procentuele verdeling van de klanten op basis van de werknemers die 

ze tellen terug te vinden. Wat het meest opvalt is dat het overgrote deel van de klanten van 

accountantskantoren zeer klein zijn. Gemiddeld tellen 79,51% van de klanten van de 

accountantskantoren één tot tien werknemers. Als we naar de mediaan kijken stijgt dit zelfs tot 

88,5%.  

In tabel 8 vinden we gelijkaardige cijfers als in tabel 7. In tabel 8 zien we de descriptieve statistieken 

van de vraag om de omzet van het accountantskantoor te verdelen over klantengroepen op basis van 

het aantal werknemers van de klanten. Gemiddeld komt 73,6% van de omzet van klanten die één tot 

tien werknemers tellen. De mediaan bedraagt hier 80%. 

Dit relatief beperkte verschil tussen de verdeling van het aantal klanten en de verdeling van de omzet 

die de klanten voortbrengen kan verklaard worden doordat hoe kleiner het bedrijf is, hoe meer het 

een beroep doet op een externe accountant (supra, p. 4; Everaert et al., 2007). 

Het interval ‘1-10 werknemers’ bepaalt zowel in tabel 7 als in tabel 8 de overgrote meerderheid van 

het klantenbestand, respectievelijk de omzet van de accountantskantoren. We zullen daarom de 

klanten van het accountantskantoor als groot beschouwen van zodra ze meer dan 10 werknemers 

tellen. We zullen met andere woorden de variabelen ‘Meer dan 10 werknemers’ (Q91 en Q101) 

gebruiken voor de verdere analyse omtrent de klanten van het accountantskantoor.  

4.3 Correlatietabel 

De correlatietabel werd berekend met EViews 7 en is opgenomen in ‘Bijlage 5: Correlatietabel’ (infra, 

p. 45). 

In de eerste plaats zien we dat er veel variabelen gecorreleerd zijn aan de afhankelijke variabele (A1). 

Meer bepaald gaat het om de variabelen in verband met samenwerking van het accountantskantoor 
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met andere bedrijven (Q3G1, Q3G2, Q3G3, Q3G1STERK, Q3G2STERK en Q3G3STERK), de omzet van 

het accountantskantoor in 2010 (Q5A), het belang van verschillende marketingvormen (Q7GEM en 

Q7STERK), het percentage van de personeelsleden met een masterdiploma (Q8EE) en tenslotte de 

vragen in verband met de grootte van de klanten van het accountantskantoor (Q91 en Q101). 

Als we naar de verklarende variabelen onderling kijken, zijn er drie groepen van variabelen waar we 

een probleem in verband met multicollineariteit waarnemen. De eerste groep omvat de 

samenwerking met andere bedrijven. Als we als afkapwaarde 0,50 nemen zijn de verklarende 

variabelen omtrent samenwerking met IT-ondernemingen (Q3G1), samenwerking met 

adviesverleners (Q2G2) en samenwerking met financiële instellingen (Q3G3) te sterk gecorreleerd 

aan de respectievelijke dummyvariabelen (Q3G1STERK, Q3G2STERK en Q3G3STERK) die op basis van 

eerstgenoemde berekend zijn. Aangezien ze op basis van elkaar berekend zijn is het geen grote 

verrassing dat ze aan elkaar gecorreleerd zijn. Binnen de eerste groep (Q3G1, Q3G2 en Q3G3) en de 

tweede groep (Q3G1STERK, Q3G2STERK en Q3G3STERK) zijn de correlaties echter steeds lager dan 

0,50. Dit toont nogmaals aan dat deze variabelen andere zaken meten en dat het dus nuttig was om 

vraag twee van de vragenlijst op te splitsen. 

De tweede groep van variabelen waar we een probleem waarnemen zijn de variabelen omtrent de 

marketing van het accountantskantoor (Q7GEM en Q7STERK). Net als bij de variabelen rond 

samenwerking met andere bedrijven verwondert deze correlatie ons niet aangezien de variabele 

rond sterke marketing (Q7STERK) berekend werd op basis van Q7GEM.  

Het derde probleem situeert zich rond de twee vragen in verband met de klanten van het 

accountantskantoor. De variabelen Q91 en Q101 zijn onderling zeer sterk gecorreleerd. Ook hier is 

dat geen grote verrassing, aangezien het intuïtief duidelijk is dat hoe meer klanten je in een bepaalde 

groep hebt, hoe meer omzet je in die groep zal realiseren. 

Het gevolg van hoge correlaties tussen verklarende variabelen is dat we die verklarende variabelen 

die zeer sterk met elkaar gecorreleerd zijn niet in dezelfde regressie zullen mogen gebruiken. Om het 

aantal regressies toch enigszins te beperken gaan we de variabelen voor samenwerking en marketing 

die met de 5-puntenschaal gemeten worden (Q3G1, Q3G2, Q3G3 en Q7GEM) enerzijds en de 

dummyvariabelen voor samenwerking en marketing (Q3G1STERK, Q3G2STERK, Q3G3STERK en 

Q7STERK) anderzijds steeds samen in een regressie gebruiken. Dit leidt er toe dat we vier 

verschillende regressies zullen uitvoeren. 
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4.4 Regressie 

De regressie werd uitgevoerd in EViews 7. De resultaten zijn opgenomen in ‘Bijlage 6: Regressie’ 

(infra, p. 46). In totaal werden er vier regressies uitgevoerd, waarbij het percentage taken die door 

het accountantskantoor uitgevoerd wordt (A1) steeds de afhankelijk variabele is. Multicollineariteit is 

geen probleem aangezien de ‘Variance Inflation Factors’ nooit hoger zijn dan 1,4. De McFadden R² 

tenslotte varieert tussen 22,50% en 23,37%. 

4.4.1 Middelen 

In de eerste plaats zullen we naar de samenwerking met andere bedrijven kijken. Volgens hypothese 

1 zal meer samenwerking met andere bedrijven leiden tot meer diversificatie (supra, p. 9). Om deze 

hypothese te testen zullen we meer bepaald naar de samenwerking met IT-ondernemingen (Q3G1), 

de samenwerking met adviesverleners (Q3G2) en de samenwerking met financiële instellingen kijken 

(Q3G3) en naar hun respectievelijke dummyvariabelen voor sterke samenwerking (Q3G1STERK, 

Q3G2STERK en Q3G3STERK).  

In regressie 1 en 3 controleren we de invloed van de variabelen die gebruik maken van de 5-

puntenschaal (Q3G1, Q3G2 en Q3G3). Het enige verschil tussen regressie 1 en regressie 3 is dat in 

regressie 1 de variabele Q91 is opgenomen, terwijl dat in regressie 3 de variabele Q101 is. In beide 

regressies heeft de samenwerking met IT-ondernemingen en de samenwerking met adviesverleners 

een significant positieve invloed op de mate van diversificatie. Dit is echter niet het geval voor de 

samenwerking met financiële instellingen. 

We krijgen een iets ander beeld als we kijken naar de dummyvariabelen voor sterke samenwerking 

met IT-ondernemingen, adviesverleners en financiële instellingen (Q3G1STERK, Q3G2STERK en 

Q3G3STERK). De resultaten voor deze variabelen zijn opgenomen in regressie 2 en regressie 4. Ook 

hier komen beide regressies tot hetzelfde resultaat. Dit resultaat is echter niet gelijklopend aan dit 

van regressie 1 en regressie 3. Uit regressie 2 en regressie 4 blijkt dat het al dan niet sterk 

samenwerken met IT-ondernemingen geen invloed heeft op de mate van diversificatie van het 

accountantskantoor. Dit is echter wel het geval voor sterke samenwerking met adviesverleners en 

met financiële instellingen. Het valt vooral op dat samenwerking met financiële instellingen slechts 

een positieve invloed lijkt te hebben op de mate van diversificatie indien er zeer sterk samengewerkt 

wordt met hen. 

We kunnen dus besluiten dat we bewijs gevonden hebben voor onze eerste hypothese en dat 

samenwerking met andere ondernemingen leidt tot een hogere mate van diversificatie. 
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In tweede instantie zullen we naar de invloed van het menselijk kapitaal op de mate van diversificatie 

kijken. In hypothese 2 stelden we dat een hogere mate van heterogeniteit van het menselijk kapitaal 

leidt tot meer diversificatie (supra, p. 10). In de regressie vinden we daar echter geen bewijs voor. 

Zowel het percentage personeelsleden die een masterdiploma heeft (Q8EE) als het percentage 

personeelsleden dat aan minstens één van de volgende drie criteria voldoen: lid zijn van het BIBF, lid 

zijn van het IAB of een accounting-gerelateerd diploma hebben (Q8JJ) blijkt in geen enkele van de 

vier regressies een significante invloed uit te oefenen op de mate van diversificatie. We hebben met 

andere woorden geen bewijs gevonden voor de tweede hypothese. 

Het significante verband voor samenwerking met andere dienstverlenende ondernemingen en het 

ontbreken van dit verband voor de heterogeniteit van het menselijk kapitaal kan eventueel verklaard 

worden door compensatie van middelen vanwege het accountantskantoor. Accountantskantoren 

lijken te verkiezen om samen te werken met externe partijen om extra diensten en advies aan hun 

klanten te verlenen, eerder dan dat ze daarvoor zelf gespecialiseerde personen aanwerven. 

Accountantskantoren gaan dus middelen die verkrijgbaar zijn op de markt verkiezen boven het intern 

opbouwen van die specifieke en gespecialiseerde middelen. Op deze manier lijken de vaste 

personeelsleden zich toch eerder te focussen op accounting-gerichte taken en diensten. 

4.4.2 Kenmerken van het accountantskantoor 

Volgens hypothese 3 zal de mate van diversificatie van het accountantskantoor hoger zijn naarmate 

het accountantskantoor al langer bestaat (supra, p. 10). Uit de vier regressies blijkt echter dat de 

leeftijd van het accountantskantoor in jaren (Q4) geen significante invloed heeft op de mate van 

diversificatie. We hebben met andere woorden geen bewijs gevonden voor hypothese 3. 

Een ander kenmerk van het accountantskantoor die we nader onderzocht hebben is de omzet (Q5A) 

(supra, p. 11). Enkel in regressie 4 vinden we een positieve invloed van de omzet op de mate van 

diversificatie. We kunnen dus stellen dat we een eerder beperkt bewijs gevonden hebben voor 

hypothese 4 die stelt dat hoe groter het accountantskantoor is, hoe hoger de mate van diversificatie 

zal zijn. 

4.4.3 Geografische locatie van het accountantskantoor 

De variabele Q6A is een dummyvariabele die de waarde één aanneemt indien het 

accountantskantoor zich in een sterk verstedelijkt gebied bevindt. We verwachten echter dat er geen 

verband is tussen de locatie van het accountantskantoor en de mate van diversificatie (supra, p. 11). 

Dit blijkt ook uit de regressie. In geen enkele van de vier regressies is de coëfficiënt significant 

verschillend van nul. Dit ondersteunt met andere woorden hypothese 5. 
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4.4.4 Marketingvormen van het accountantskantoor 

Volgens hypothese 6 is er geen verband tussen het gebruik van marketing en diversificatie (supra, p. 

11). Om dit te verifiëren zullen we de invloed van algemene marketing (Q7GEM) en sterke marketing 

(Q7STERK) nagaan op de afhankelijke variabele (A1). De twee eerstgenoemde verklarende variabelen 

kunnen we echter niet in dezelfde regressie gebruiken doordat ze zeer sterk gecorreleerd zijn met 

elkaar. De verklarende variabele voor de algemene marketing (Q7GEM) is opgenomen in regressie 1 

en 3, terwijl de verklarende dummyvariabele voor sterke marketing (Q7STERK) is opgenomen in 

regressie 2 en 4. 

In tegenstelling tot wat we verwachtten vinden we bij algemene marketing (Q7GEM) wel significant 

positieve coëfficiënten. Ook bij de dummyvariabele voor sterke marketing (Q7STERK) vinden we in 

regressie 4 een marginaal significant positieve coëfficiënt.  

Dit onverwachte positieve verband zou verklaard kunnen worden doordat klanten van het 

accountantskantoor zich door de marketinginspanningen van het accountantskantoor zich meer 

bewust zijn van het bestaan van deze professionele dienstverlener. Op deze manier gaan de klanten 

misschien vaker en voor meer verschillende zaken een beroep doen op het accountantskantoor, 

waardoor de mate van diversificatie toeneemt. 

4.4.5 Klanten van het accountantskantoor 

Hypothese 7 stelt dat hoe groter het deel grote klanten is, hoe meer diversificatie er zal zijn (supra, p. 

12). Om deze hypothese te beoordelen hebben we twee verklarende variabelen. Eén die enkel naar 

het procentuele aantal klanten kijkt die meer dan 10 werknemers tellen (Q91) en één die kijkt naar 

welk procentueel deel van de omzet voortvloeit uit klanten die meer dan 10 werknemers tellen 

(Q101). Aangezien deze variabelen sterk gecorreleerd zijn aan elkaar kunnen we ze niet in dezelfde 

regressie opnemen. De eerste is opgenomen in regressie 1 en 2, terwijl de tweede variabele is 

opgenomen in regressie 3 en 4. Beide variabelen blijken echter geen invloed uit te oefenen op de 

mate van diversificatie. We hebben met andere woorden geen bewijs gevonden voor hypothese 7. 

Een mogelijke verklaring is dat de extra middelen die grote ondernemingen hebben ten opzichte van 

kleine ondernemingen niet enkel gebruikt worden om diensten en advies op de markt, bij onder 

andere accountantskantoren, aan te schaffen, maar ook om intern kennis op te bouwen. Daardoor 

zal advies niet meer aangekocht hoeven te worden aangezien het dan al intern aanwezig is. 
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4.5 Conclusie 

In de eerste plaats hebben we bewijs gevonden voor hypothese 1 en hypothese 5. Daarnaast hebben 

we ook beperkt bewijs gevonden voor hypothese 4. We kunnen hier dus uit afleiden dat 

samenwerking met andere dienstverlenende bedrijven zal leiden tot meer diversificatie, er geen 

verband is tussen geografische locatie en diversificatie en dat hoe groter het accountantskantoor is, 

hoe hoger de mate van diversificatie zal zijn. 

We hebben geen bewijs gevonden voor hypothese 2, 3 en 7. De mate van heterogeniteit van het 

menselijk kapitaal, de leeftijd van het accountantskantoor en de samenstelling van de klanten naar 

het aantal werknemers die ze tellen lijken dus van weinig tot geen belang te zijn voor de mate van 

diversificatie van het accountantskantoor. 

In tegenstelling tot wat we verwachtten blijkt het belang van marketing toch een positieve invloed te 

hebben op de mate van diversificatie. Als mogelijke verklaring daarvoor schuiven we het hogere 

bewustzijn van de klant in het bestaan en de mogelijke rol van het accountantskantoor naar voor als 

gevolg van de marketinginspanningen. 

4.6 Implicaties voor accountantskantoren 

Indien een accountantskantoor een hogere mate van diversificatie wil bereiken zijn er twee 

elementen in deze masterproef die nuttig kunnen zijn voor hen. 

Het eerste element is de samenwerking met andere bedrijven. Dit geldt zowel voor samenwerking 

met IT-ondernemingen, samenwerking met adviesverleners als voor samenwerking met financiële 

instellingen. De wijze waarop verschilt echter. 

Indien de samenwerking met IT-ondernemingen met één punt stijgt op de 5-puntenschaal, stijgt de 

mate van diversificatie gemiddeld met 2,998 tot 3,087 procentpunten. Deze cijfers komen uit 

regressie 1 en 3. Voor samenwerking met adviesverleners stijgt de mate van diversificatie zelfs met 

3,292 tot 3,478 procentpunten. Bij de samenwerking met financiële instellingen is de interpretatie 

van de cijfers iets anders. De mate van diversificatie is gemiddeld 5,186 tot 5,193 procentpunten 

hoger indien het accountantskantoor meer belang hecht aan samenwerking met financiële 

instellingen dan de mediaanwaarde voor alle accountantskantoren. 

Het tweede element is het belang van marketing. Indien het belang van marketing met één punt 

stijgt op de 5-puntenschaal, stijgt de mate van diversificatie met 2,995 tot 3,147 procentpunten. 

Deze cijfers komen opnieuw uit regressie 1 en 3.  
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5 Algemeen besluit 

Tot nog toe was er vooral onderzoek verricht naar de vraag naar diensten van accountantskantoren. 

Dit onderzoek was vooral gebaseerd op uitbestedingsliteratuur (Kirby en King, 1997; Everaert et al., 

2007; Gilley en Rasheed,2000). De vraag naar advies is voor een groot deel gebaseerd op het 

vertrouwen die de klant in het accountantskantoor heeft. Daardoor is de reeds opgebouwde relatie 

belangrijk (Kirby en King, 1997; Bennett en Robson, 1999). Adviesverlening is echter ook voor de 

accountant belangrijk, aangezien zijn inkomsten uit statutaire taken verminderen door de 

toenemende automatisering (Marriott en Marriott, 2000). 

Het begrip diversificatie werd voor het eerst uitgewerkt door Igor Ansoff (1957). Wij concentreren 

ons op horizontale diversificatie. Dit houdt in dat ondernemingen nieuwe producten of diensten 

aanbieden, maar waarbij er nog een link is met de huidige producten, markt, etc. (Ansoff, 1957). In 

ons geval omvatten die nieuwe diensten advies en zal er meestal nog een link zijn met de statutaire 

taken (Everaert et al., 2009) of met de bestaande klanten. 

Het uiteindelijk doel was om onderliggende elementen te vinden die leiden tot een bepaalde mate 

van diversificatie. In navolging van Doving en Gooderham (2005) meten we diversificatie als het 

percentage taken die uitgevoerd wordt van een lijst met mogelijke taken van een 

accountantskantoor. We onderzochten onder meer de invloed van samenwerking met andere 

dienstverlenende bedrijven (Doving en Gooderham, 2005; Bagchi-Sen en Kuechler, 2000), de 

heterogeniteit van het menselijk kapitaal van het accountantskantoor (Doving en Gooderham, 2005), 

de leeftijd van het accountantskantoor (Greenwood et al., 2002; Bagchi-Sen en Kuechler, 2000), de 

grootte van het accountantskantoor (Bagchi-Sen en Kuechler, 2000), de geografische locatie van het 

accountantskantoor (Bagchi-Sen en Kuechler, 2000), het gebruik van marketing door het 

accountantskantoor (Bagchi-Sen en Kuechler, 2000) en ten slotte de grootte van de klanten van het 

accountantskantoor (Cohen en Levinthal, 1990; Gooderham et al., 2004; Schwartz en Bar-El, 2004). 

Uit ons onderzoek blijkt dat samenwerken met andere dienstverlenende bedrijven een positieve 

invloed heeft op de mate van diversificatie. Dit geldt zowel voor samenwerking met IT-

ondernemingen, adviesverleners als met financiële instellingen. Voor financiële instellingen is het 

effect het sterkst indien het accountantskantoor in hoge mate met hen samenwerkt, t.t.z. meer dan 

de mediaanscore van alle accountantskantoren. 

Daarnaast blijkt dat ook het belang van marketing de mate van diversificatie positief beïnvloed. Dit 

was tegengesteld aan wat we verwachtten. Als mogelijke verklaring voor deze positieve invloed 

kunnen we stellen dat de klant door de marketing een hoger bewustzijn heeft van de mogelijkheid 
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om zijn accountant als adviesverlener te gebruiken. Tenslotte blijkt ook dat de grootte van het 

accountantskantoor, gemeten als de omzet van het accountantskantoor, een positieve invloed heeft 

op de mate van diversificatie. 

We vonden echter geen bewijs dat de leeftijd , een hogere mate van heterogeniteit van het 

personeel en grote klanten leiden tot een hogere mate van diversificatie. Zoals verwacht vonden we 

ook geen verband tussen de locatie van het accountantskantoor en diversificatie. 

Doordat samenwerking met andere dienstverlenende bedrijven een positieve invloed heeft op de 

mate van diversificatie, terwijl dit niet het geval is voor de mate van heterogeniteit van het menselijk 

kapitaal, lijkt het er op dat accountantskantoren middelen compenseren. Met andere woorden, het 

lijkt er op dat ze de markt verkiezen boven het zelf aanwerven van mensen om de middelen te 

bekomen om hun dienstverlening meer te diversifiëren. Dit lijkt ons dan ook een interessante piste 

om verder te onderzoeken. 

Een mogelijke beperking is dat niet alle elementen die invloed hebben op de mate van diversificatie 

opgenomen zijn in de analyse. Toekomstig onderzoek zou er dus kunnen op gericht zijn om na te 

gaan of er nog andere factoren zijn die invloed hebben op de mate van diversificatie, hoe deze 

factoren de mate van diversificatie beïnvloeden en hoe sterk ze dit beïnvloeden. 

Een laatste beperking aan het onderzoek is dat er geen link is met de financiële performantie van de 

accountantskantoren. We hebben enkel rekening gehouden met de mate van diversificatie en de 

onderliggende factoren die aanleiding geven tot een bepaalde mate van diversificatie. Het lijkt ons 

dan ook interessant om in de toekomst onderzoek te doen om na te gaan of er een verband is tussen 

diversificatie en de financiële prestaties van de accountantskantoren. Daardoor zou het misschien 

duidelijk worden of het voor de accountantskantoren financieel interessant is om een 

diversificatiestrategie te volgen.  
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Bijlage 1: Bevoegdheden van de (externe) accountant  

Volgende opdrachten behoren tot de algemene of exclusieve bevoegdheid van een (externe) accountant: 

Boekhoudkundige controle 
 Het verifiëren en corrigeren van de boekhoudkundige documenten zijn van fundamenteel belang voor een 

gezond bedrijfsleven. Sedert de Wet van 18 juli 1991 moeten de jaarrekeningen, geverifieerd en gecontroleerd 

door een externe accountant, de naam en het adres van deze externe accountant opgeven. 

 Voor zover dit verslag bestemd is voor derden, kan enkel de externe accountant dergelijke opdrachten uitvoeren. 

Privé- en gerechtelijke expertise 
 De accountant brengt verslag uit over de regelmaat, de volledigheid en de getrouwheid van de boekhouding en 

de jaarrekeningen. Zijn rol beperkt zich niet tot het eenvoudig controleren van de gegevens. De accountant vormt 

een mening en spreekt zich uit over de solvabiliteit en de rendabiliteit van de onderneming. De gerechtelijke 

expertise in boekhoudkundige aangelegenheden is ter zake een doorslaggevend instrument om geschillen te 

beslechten. 

 Mandaat van commissaris inzake opschorting overeenkomstig de Wet op het gerechtelijk akkoord van 17 juli 

1997. 

Administratieve organisatie en kwaliteitsbewaking 
 De accountant zorgt ervoor dat de onderneming administratief zodanig gestructureerd is, dat hij zijn taak met 

maximale compensatie kan uitvoeren. 

 Hij heeft dus een concrete en actieve rol in de organisatie van de boekhoudkundige en administratieve diensten 

van de bedrijven. 

Boekhouding van derden organiseren en voeren 
De boekhoudwetgeving is onderhevig aan talrijke wijzigingen. Alleen een professioneel met 
de bereidheid deze permanente evolutie op de voet te volgen, kan echte competentie 
bieden aan het bedrijf dat op zijn diensten een beroep doet. 
Advies in fiscale zaken 

 Het Belgisch fiscaal systeem is bijzonder complex. Bovendien bestaan er nauwe banden tussen de 

boekhoudwetgeving en de fiscaliteit. De accountant is ter zake bijzonder onderlegd om advies te verlenen aan 

belastingplichtigen. 

 De accountant die zich gewoonlijk bezighoudt met de boekhouding van de belastingplichtige of die heeft 

meegewerkt aan het opstellen van de betwiste aangifte of die de belastingplichtige heeft bijgestaan in de 

administratieve bezwaarprocedure is gerechtigd om op verzoek van de belastingplichtige of zijn advocaat een 

advies, in de vorm van een schriftelijke of mondelinge toelichting ter zitting, uit te brengen over feiten of 

rechtsvragen in verband met de toepassing van het boekhoudrecht aan de fiscale rechter. 

Vertegenwoordiging van individuele vennoten bij controle 
 In een kleine of middelgrote vof, Comm. V., bvba, nv, cva, cvoa, cvba of Comm. V.A. moet geen commissaris 

worden aangesteld. Een grote vof, Comm. V., bvba, nv, cvoa, cvba of Comm. V.A. is wel verplicht een commissaris 

aan te stellen. Deze controleert onder meer de getrouwheid van de jaarrekening die wordt voorgelegd aan de 

algemene vergadering en heeft daartoe een aantal onderzoeksbevoegdheden. 

 De controle- en onderzoeksbevoegdheid van de commissaris komt in de kleine of middelgrote vof, Comm. V., 

bvba, nv, cvoa, cvba of Comm. V.A. toe aan de individuele vennoten. Deze kunnen zich laten vertegenwoordigen 

(of bijstaan) door externe accountants, die alleen bevoegd zijn om deze opdracht uit te voeren. 

Controleren van de betrouwbaarheid van gegevens opgemaakt door de raad van bestuur. 
In vennootschappen waar geen commissaris werd benoemd, mag de externe accountant 
bovengenoemde opdrachten uitvoeren: 

 als bij kapitaalverhoging de aandelen beneden fractiewaarde worden uitgegeven. 

 als naar aanleiding van een kapitaalverhoging het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven. 

 Opmaken van de nodige verslagen 
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Voor vennootschappen waar geen commissaris werd benoemd, mag de externe accountant 
deze opdrachten verrichten wanneer: 

 een vennootschap wordt omgevormd en een andere rechtsvorm aanneemt 

 een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid wordt omgevormd in een coöperatieve 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

 een beperking of opheffing van het voorkeurrecht plaatsvindt, wanneer het gaat om de bepaling van de 

intrinsieke waarde van het effect 

 een splitsing of fusie plaatsvindt 

 een vrijwillige ontbinding plaatsvindt van nv, comm. v.a, bvba en comm.v. 

  
Andere belangrijke opdrachten. 

 vereffening van vennootschappen 

 arbitrage 

 opmaak en controle van de rekeningen van een nalatenschap, voogdij of voorlopig beheer 

 tussenkomst bij de curatoren, advocaten en de betrokken partijen, en bijstand aan deze laatste in geval van 

faillissement, concordaat, uitstel van betaling, enz. 

 toepassing van de sociale en industriële wetgeving, van het handelsrecht, enz. 

 bijstand bij de oprichting van een vennootschap of vereniging 

 revisie in de hoedanigheid van interne auditor 

 onderzoek met het oog op de toekenning van handelskredieten 

 onderzoek of expertise in het vooruitzicht van verrichtingen die voor de economische toestand van het bedrijf 

belangrijk zijn (leningen, fusies, opslorpingen, aankoop van aandelen...) 

 evaluatie van het bedrijf (intrinsieke waarde) 

 evaluatie van de schadegevallen op grond van de commerciële of industriële activiteit 

 toezicht op de kostprijs en het rendement van het bedrijf 

 organisatie 

 raadgevingen betreffende het beheer 

 uitwerken van informaticatoepassingen 

  
Nota 
Een externe accountant mag geen werkzaamheden uitoefenen die onverenigbaar zijn met 
de waardigheid of de onafhankelijkheid van het beroep. Hij mag slechts mits voorafgaande 
en steeds herroepbare toestemming van het Instituut een commerciële functie of een taak 
van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in een handelsvennootschap of in een 
vennootschap die de rechtsvorm van een handelsvennootschap heeft aangenomen. 
Dergelijke toestemming is niet vereist wanneer de betrokken taken worden uitgeoefend in 
professionele of interprofessionele vennootschappen, of wanneer ze aan de accountant 
werden opgedragen door een rechtbank (art. 31, Wet van 22 april 1999). 
  
Wetgeving 
Zie bijhorende wetsartikelen: 

 art. 582; art. 596 en 598; art.166-167; art. 436, §2; art. 777; art. 774-780; art. 26ter van de Wet van 27 juni 1921; 

art. 695 en 708; art. 731 art. 181; art. 513, §1-3. 

 Zie art. 166 Wetboek van Vennootschappen voor exclusief monopolie van accountant. 

 

BRON: Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB), <http://www.iec-

iab.be/nl/het-beroep/Pages/bevoegdheden-accountant.aspx>. (16/10/2010). 
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Bijlage 2: Vragenlijst 

1. Worden volgende diensten door uw accountantskantoor aan de klanten aangeboden? 

 

Taak Ja Weet niet Neen 

Invoeren van facturen en financiële transactie    

Opmaken van tussentijdse rapportering    

Einde boekjaar transacties    

Opmaken van financiële rapportering    

BTW-aangifte    

Opmaken belastingaangifte    

Advies/Hulp omtrent financiering van de ondernemingsactiviteiten (aanvragen 

banklening, …) 

   

Advies/Hulp bij fusies en overnames    

Waarderen van bedrijven    

Advies bij juridische geschillen    

Diensten inzake faillissement    

Marktstudies en economische haalbaarheidsstudies (Vb. bij investeringen)    

Zoeken van (leidinggevend) personeel    

Advies bij aankoop van hardware en software    

Advies omtrent/ Organiseren van opleidingen    

Advies bij het opstarten en oprichten van een onderneming    

Bedrijfsplanning (o.a. strategische planning)    

Kasstroombeheer    

Fiscaal advies    

Advies/Hulp bij problemen met belastingautoriteiten    

Ontwerp/Nazien interne controlesysteem    

Uitvoeren interne audit    

Advies/Hulp omtrent het aanvragen van subsidies    

Advies/Hulp bij liquidatie of reorganisatie van onderneming    
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2. In welke mate werkt uw accountantskantoor samen met volgende externe bedrijven? 

 

Bij "samenwerking met externe bedrijven" denken we aan twee verschillende vormen van 

samenwerking. Ten eerste is er het samen aanbieden van diensten door uw accountantskantoor met 

andere bedrijven. Ten tweede is er het aankopen van diensten door uw accountantskantoor en het 

aanbieden van die diensten, eventueel in combinatie met eigen diensten, aan uw klanten (we 

denken dan bijvoorbeeld aan het aankopen van juridische diensten door het accountantskantoor). 

 

 Nooit Bijna nooit Soms Redelijk vaak Heel vaak 

Juristen      

Externe auditors      

Consultants      

Software leveranciers      

IT-bedrijven      

Banken      

Verzekeringsmaatschappijen      

Andere accountantskantoren      

 

3. Hoeveel jaren bestaat uw accountantskantoor in zijn huidige vorm? 

… jaren 

 

4. Wat was bij benadering de omzet van uw accountantskantoor in 2010? 

€ … 

 

5. In welke gemeente(n) en/of stad/steden is uw accountantskantoor gelegen? 

 

6. In welke mate gebruikt uw accountantskantoor volgende vormen van marketing? 

 

 Nooit Bijna nooit Soms Redelijk vaak Heel vaak 

Advertenties in de media      

Lidmaatschap_van_organisaties 

(niet het IAB of BIBF) 

     

Sociale activiteiten waar de 

accountant aan deelneemt 

     

Sponsoring      
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7. Hoeveel werknemers van uw accountantskantoor voldoen aan de volgende criteria? 

 

Hoeveel personen werken er in uw accountantskantoor?  

Hoeveel van de personen die tewerkgesteld zijn in uw accountantskantoor zijn er lid van het 

BIBF? 

 

Hoeveel van de personen die tewerkgesteld zijn in uw accountantskantoor zijn er lid van het 

IAB? 

 

Hoeveel van de personen die tewerkgesteld zijn in uw accountantskantoor hebben er een 

bachelor-diploma? 

 

Hoeveel van de personen die tewerkgesteld zijn in uw accountantskantoor hebben er een 

master-diploma? 

 

Hoeveel van de personen die tewerkgesteld zijn in uw accountantskantoor hebben er een 

verdergezette opleiding genoten (master-na-master, doctoraat, …)? 

 

Hoeveel van de personen die tewerkgesteld zijn in uw accountantskantoor hebben een 

accounting-gerelateerd diploma? 

 

Hoeveel van de personen die tewerkgesteld zijn in uw accountantskantoor hebben er een 

economische vorming genoten? 

 

Hoeveel van de personen die tewerkgesteld zijn in uw accountantskantoor hebben een niet-

economische vorming genoten? 

 

Hoeveel van de personen die tewerkgesteld zijn in uw accountantskantoor voldoen aan 

minstens één van de volgende drie criteria: lid van het BIBF, lid van het IAB of een accounting-

gerelateerd diploma hebben? 

 

 

8. Stel dat we de klanten van uw accountantskantoor indelen op basis van het aantal 

werknemers die ze tellen. Hoeveel procent van uw klanten zitten er dan in elk interval? 

 

Aantal werknemers van de klant % 

1 – 10 werknemers  

11 – 25 werknemers  

26 – 50 werknemers  

51 – 100 werknemers  

Meer dan 100 werknemers  

 

9. Stel dat we de klanten van uw accountantskantoor indelen op basis van het aantal 

werknemers die ze tellen. Welk deel van uw omzet is afkomstig van de klanten die in de 

desbetreffende intervallen horen? 

Aantal werknemers van de klant % 

1 – 10 werknemers  

11 – 25 werknemers  

26 – 50 werknemers  
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51 – 100 werknemers  

Meer dan 100 werknemers  
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Bijlage 3: Factoranalyse 

Vraag 2 

In de eerste plaats passen we factoranalyse toe op de antwoorden op vraag 2 uit de vragenlijst (Q3A 

tot en met Q3H). 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,781 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 619,920 

df 28 

Sig. ,000 

Component Matrix
a
 

 
Component 

1 2 3 

q3e ,734 ,060 -,499 

q3f ,712 -,529 ,210 

q3g ,688 -,502 ,339 

q3c ,680 ,276 ,015 

q3d ,678 -,117 -,554 

q3a ,584 ,201 ,283 

q3b ,576 ,417 -,055 

q3h ,468 ,454 ,460 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 3 components extracted. 

Rotated Component Matrix
a
 

 
Component 

1 2 3 

q3d ,848 ,049 ,242 

q3e ,844 ,227 ,165 

q3h -,066 ,787 ,110 

q3a ,138 ,600 ,289 

q3b ,407 ,585 -,007 

q3c ,410 ,581 ,181 

q3g ,134 ,206 ,883 

q3f ,250 ,141 ,865 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
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Het lijkt ons dat we drie verschillende groepen van vragen kunnen maken die hetzelfde meten. De 

eerste groep is Q3D en Q3E, de tweede is Q3A, A3B, Q3C en Q3H en de derde tenslotte is Q3G en 

Q3F. Vervolgens berekenen we voor elke groep de Cronbach’s Alpha. 

 

Construct 1: Q3D en Q3E 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 272 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 272 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,789 2 

 

Construct 2: Q3A, Q3B, Q3C en Q3H 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 272 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 272 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,641 4 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

q3h 8,11 5,018 ,379 ,604 

q3a 7,39 5,160 ,414 ,578 

q3b 7,98 4,859 ,418 ,575 

q3c 8,56 4,942 ,479 ,534 
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Construct 3: Q3F en Q3G 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 272 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 272 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,817 2 

 

Vraag 6 

Hieronder passen we factoranalyse toe op de antwoorden op vraag 6 uit de vragenlijst (Q7A tot en 

met Q7D). 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,673 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 170,690 

df 6 

Sig. ,000 

Component Matrix
a
 

 
Component 

1 

q7c ,811 

q7b ,717 

q7d ,700 

q7a ,600 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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De vier verschillende vragen zullen we hier niet in verschillende groepen kunnen indelen. Hieronder 

berekenen we de Cronbach’s Alpha van de vier vormen van marketing samen.  

 

Construct: Q7A, Q7B, Q7C en Q7D 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 272 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 272 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,666 4 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

q7a 7,03 7,656 ,350 ,661 

q7b 5,81 5,157 ,469 ,597 

q7c 5,82 5,058 ,585 ,494 

q7d 6,56 6,794 ,433 ,612 
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Bijlage 4: Descriptieve statistieken 

Tabel 1: De afhankelijke variabele           

  Min. Max. Gemiddelde Mediaan S.D. 

Percentage taken 29,16 100 74,49 75 14,07 

      Tabel 2: Samenwerking met andere bedrijven (5-puntenschaal)     

  Min. Max. Gemiddelde Mediaan S.D. 

Juristen 1 5 3,29 3 0,97 

Banken 1 5 3,24 3 1,15 

Externe auditors 1 5 2,69 3 1,06 

Verzekeringsmaatschappijen 1 5 2,57 3 1,04 

Andere accountantskantoren 1 5 2,57 3 1,06 

Software leverancier 1 5 2,41 2 1,02 

Consultants 1 5 2,12 2 0,97 

IT-bedrijven 1 5 2,00 2 1,03 

Financiële instellingen 1 5 2,90 3 1,01 

Adviesverleners 1 5 2,67 2,5 0,70 

IT-ondernemingen 1 5 2,21 2 0,93 

Financiële instellingen (Dummy) 0 1 0,62 1 0,49 

Adviesverleners (Dummy) 0 1 0,67 1 0,47 

IT-ondernemingen (Dummy) 0 1 0,68 1 0,47 

      Tabel 3: Heterogeniteit van het menselijk kapitaal (% van het totale werknemersbestand) 

  Min. Max. Gemiddelde Mediaan S.D. 

Lid van het BIBF 0 100 8,09 0 16,06 

Lid van het IAB 0 100 38,35 28,99 33,37 

Bachelordiploma 0 100 61,57 66,67 33,24 

Masterdiploma 0 100 16,74 0 24,65 

Verdergezette opleiding 0 100 9,28 0 20,77 

Accounting-gerelateerd diploma 0 100 65,61 79,29 37,24 

Economische vorming 0 100 74,95 91,29 33,52 

Niet-economische vorming 0 100 14,76 0 24,37 

IAB, BIBF of acc.-diploma 0 100 70,98 84,69 32,92 

      Tabel 4: Kenmerken accountantskantoor         

  Min. Max. Gemiddelde Mediaan S.D. 

Leeftijd accountantskantoor (in jaar) 1 64 17,64 17 11,30 

Omzet accountantskantoor (in mln) 0,0007 60 1,15 0,33 4,88 

      Tabel 5: Geografische locatie           

  Min. Max. Gemiddelde Mediaan S.D. 

Sterk verstedelijkt gebied (Dummy) 0 1 0,31 0 0,46 
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Tabel 6: Marketingvormen accountantskantoor (5-puntenschaal)     

  Min. Max. Gemiddelde Mediaan S.D. 

Lidmaatschap van organisaties 1 5 2,59 3 1,35 

Sociale activiteiten 1 5 2,59 3 1,24 

Sponsoring 1 5 1,85 2 0,96 

Advertenties in de media 1 5 1,38 1 0,81 

Algemene marketing 1 4,25 2,1 2,25 0,79 

Sterke marketing (Dummy) 0 1 0,5 1 0,50 

      Tabel 7: Procentuele verdeling klanten volgens werknemers       

  Min. Max. Gemiddelde Mediaan S.D. 

1 - 10 werknemers 0 100 79,51 88,5 23,89 

11 - 25 werknemers 0 80 11,06 8 13,08 

26 - 50 werknemers 0 30 4,05 1 6,06 

51 - 100 werknemers 0 65 2,24 0 6,16 

Meer dan 100 werknemers 0 95 2,41 0 10,19 

Meer dan 10 werknemers 0 100 19,75 11 22,95 

Meer dan 25 werknemers 0 100 8,69 2 16,37 

Meer dan 50 werknemers 0 100 4,64 0 13,73 

      Tabel 8: Procentuele verdeling omzet volgens aantal werknemers klanten     

  Min. Max. Gemiddelde Mediaan S.D. 

1 - 10 werknemers 0 100 73,60 80 26,65 

11 - 25 werknemers 0 80 12,86 10 13,61 

26 - 50 werknemers 0 50 5,65 2 8,63 

51 - 100 werknemers 0 65 3,15 0 7,43 

Meer dan 100 werknemers 0 100 3,64 0 12,71 

Meer dan 10 werknemers 0 100 25,30 20 25,63 

Meer dan 25 werknemers 0 100 12,44 5 20,07 

Meer dan 50 werknemers 0 100 6,78 0 16,37 
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Bijlage 5: Correlatietabel 

N=272                  
                    

                    
Correlation                   
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A1  1.0000                   

Q3G1  0.3265*** 1.0000                  

Q3G2  0.3490*** 0.4603*** 1.0000                 

Q3G3  0.2794*** 0.4208*** 0.4305*** 1.0000                

Q3G1STERK  0.1773*** 0.7695*** 0.3605*** 0.3505*** 1.0000               

Q3G2STERK  0.2450*** 0.3306*** 0.7416*** 0.3687*** 0.2887*** 1.0000              

Q3G3STERK  0.2710*** 0.3134*** 0.3550*** 0.8354*** 0.2027*** 0.3139*** 1.0000             

Q4  -0.0240 -0.0816 -0.0619 -0.0857 -0.1068* -0.0236 -0.0292 1.0000            

Q5A  0.1528** 0.0886 0.1198** 0.0505 0.0701 0.0030 0.0955 0.0334 1.0000           

Q6A  -0.0022 0.1312** 0.0677 -0.0112 0.0213 0.0299 -0.0423 -0.0105 0.2082*** 1.0000          

Q7GEM  0.2969*** 0.1631*** 0.2610*** 0.2524*** 0.1735*** 0.1710*** 0.2796*** -0.0230 0.3054*** 0.0953 1.0000         

Q7STERK  0.2217*** 0.1666*** 0.2232*** 0.2582*** 0.1790*** 0.1844*** 0.3013*** -0.0679 0.1392** 0.0510 0.8270*** 1.0000        

Q8BB  0.0285 0.0900 0.1483** 0.0615 0.0304 0.0700 0.0025 0.0591 -0.0321 0.1165* -0.0053 -0.0044 1.0000       

Q8CC  0.0162 -0.0637 -0.0480 -0.1261** -0.1020* -0.0650 -0.1210** -0.1124* 0.0140 0.0470 0.0361 0.0381 -0.1954*** 1.0000      

Q8EE  0.1266** 0.0076 0.0755 -0.1103* 0.0813 0.0697 -0.0673 -0.0524 0.1331** 0.0483 0.1695*** 0.1045* -0.0790 0.2433*** 1.0000     

Q8GG  0.0721 -0.0538 0.0974 0.0757 -0.0593 0.1029* 0.0592 -0.1277** -0.0230 -0.0177 0.0505 0.0303 0.0074 0.1409** 0.0505 1.0000    

Q8JJ  0.0343 -0.0625 0.0752 0.0490 -0.0334 0.1104* -0.0052 -0.1779*** 0.0524 0.0952 0.0290 0.0207 0.1891*** 0.4419*** 0.1659*** 0.4186*** 1.0000   

Q91  0.1748*** 0.0360 0.2197*** 0.0416 0.0545 0.2087*** 0.1048* -0.0910 0.3949*** 0.2030*** 0.3049*** 0.2503*** -0.0222 0.1192** 0.2424*** -0.0537 0.1260** 1.0000  

Q101  0.1215** 0.0477 0.2194*** 0.0146 0.0731 0.1928*** 0.0707 -0.1058* 0.2919*** 0.2111*** 0.2721*** 0.2395*** -0.0132 0.1044* 0.2316*** -0.0424 0.0856 0.8671*** 1.0000 
                    
                    

*p<0.10; **p<0.05; ***p<0.01 
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Bijlage 6: Regressie 

Tobit regressie 
    Afhankelijke variabele: Percentage taken (A1)     

  Regressie 1 Regressie 2 Regressie 3 Regressie 4 

C 46,939 (11,00)*** 64,170 (20,44)*** 46,816 (10,94)*** 64,352 (20,28)*** 

Q3G1 3,087 (3,04)*** 
 

2,998 (2,96)*** 
 Q3G2 3,292 (2,41)** 

 
3,478 (2,54)** 

 Q3G3 1,373 (1,47) 
 

1,352 (1,45) 
 Q3G1STERK 

 
2,205 (1,17) 

 
2,092 (1,11) 

Q3G2STERK 
 

4,204 (2,16)** 
 

4,458 (2,30)** 

Q3G3STERK 
 

5,186 (2,76)*** 
 

5,193 (2,76)*** 

Q4 0,034 (0,48) 0,010 (0,13) 0,029 (0,41) 0,006 (0,08) 

Q5A 0,100 (0,55) 0,250 (1,33) 0,151 (0,86) 0,300 (1,66)* 

Q6A -2,275 (-1,27) -0,992 (-0,54) -2,101 (-1,17) -0,852 (-0,46) 

Q7GEM 2,995 (2,66)*** 
 

3,147 (2,79)*** 
 Q7STERK 

 
2,914 (1,63) 

 
3,111 (1,74)* 

Q8EE 0,044 (1,30) 0,051 (1,45) 0,049 (1,43) 0,055 (1,57) 

Q8JJ 0,004 (0,16) -0,002 (-0,09) 0,005 (0,21) -0,002 (-0,06) 

Q91 0,045 (1,11) 0,037 (0,89) 
  Q101     0,010 (0,30) 0,008 (0,23) 

N 272 272 272 272 

Left-censored 0 0 0 0 

Uncensored 260 260 260 260 

Right-censored 12 12 12 12 

Log likelihood -1048,371 -1060,309 -1048,946 -1060,679 

McFadden R² 23,37% 22,50% 23,33% 22,47% 

Coëfficient (z-statistiek) 
   * p<0,10; **p<0,05; ***p<0,01 
   A1 De afhankelijke variabele - Percentage taken die gedaan wordt door accountantskantoor 

Q3G1 Het belang van samenwerking met IT-ondernemingen (5-puntenschaal) 

Q3G2 Het belang van samenwerking met adviesverleners (5-puntenschaal) 

Q3G3 Het belang van samenwerking met financiële instellingen (5-puntenschaal) 

Q3G1STERK Dummy = 1 indien Q3G1 groter is dan of gelijk aan zijn mediaan 

Q3G2STERK Dummy = 1 indien Q3G2 groter is dan of gelijk aan zijn mediaan 

Q3G3STERK Dummy = 1 indien Q3G3 groter is dan of gelijk aan zijn mediaan 

Q4 Leeftijd accountantskantoor 

Q5A Omzet in miljoen euro 

Q6A Dummy = 1 indien accountantskantoor in sterk verstedelijkt gebied ligt 

Q7GEM Gemiddelde belang van marketing (5-puntenschaal) 

Q7STERK Dummy = 1 indien Q7GEM groter is dan of gelijk aan zijn mediaan 

Q8EE Percentage personeelsleden die een master-diploma hebben 

Q8JJ Percentage personeelsleden die aan minstens één van de volgende drie criteria voldoen: lid van 
het IAB, lid van het BIBF of een accounting-gerelateerd diploma 

Q91 Percentage klanten die meer dan 10 werknemers tellen 

Q101 Percentage van de omzet die voortkomt van klanten die meer dan 10 werknemers tellen 

 


