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Liefde voor het vak
Pieter de Kok: accountant, Coney-partner, innovator, de man van 
process mining en data-analyse, Mexico-liefhebber én klant van MLE. 
En daar zijn we trots op. We spreken Pieter in de Van Nelle-fabriek in 
Rotterdam. Een excentriek gebouw, geheel in stijl met de excentrieke 
accountants van Coney. Excentriek, omdat ze een volledig eigen kijk 
hebben op het accountancyvak en daar ook naar handelen en leven. 
Met Pieter hebben we het over zijn liefde voor het vak, over process 
mining en data-analyse, en over de rol van deze instrumenten in de 
controlepraktijk. 

Maar eerst willen we graag weten waarom Coney heeft gekozen voor 
MLE controle. 

“Ik weet nog goed dat ik gebeld werd door Michiel Wijma van MLE dat hij graag eens 

langs zou willen komen om een nieuw product te laten zien. Nu word ik zeer regel

matig gebeld met dit soort verzoeken en de meeste wimpel ik af. Maar omdat hij bleef 

aandringen, hebben we een keer een afspraak gemaakt op een namiddag. Ik was al snel 

onder de indruk van de kern van MLE controle: de accountant zit aan het stuur, hij mag 

weer nadenken. Nee, sterker nog, hij móet weer nadenken. Nadenken voor en met zijn 

klant, voor de stakeholders, voor zichzelf. Geen verplichte vragenlijsten, geen voor

ingevulde templates, gewoon een strakke dossiertool, waarin je systeem en gegevens

“ Ik was al snel onder de indruk 
van de kern van MLE controle: 
de accountant zit aan het stuur, 
hij mag weer nadenken. Nee, 
sterker nog, hij móet weer 
nadenken. 

gericht controleert. Je doorloopt het 

controleproces in zeven begrijpelijke 

stappen: een heldere story of the audit 

met als eindresultaat een digitaal con

troledossier. Helemaal accountant 3.0. 

Bovendien was het product af, volwas

sen. Veel partijen hebben wilde ideeën 

voor de toekomst, maar MLE kon nu 

al gewoon goede, doorontwikkelde 

applicaties laten zien. We hadden nog 

geen digitaal dossier bij Coney, omdat 

de bestaande digitale controledossiers 

ons te veel in een keurslijf dwongen. Nu 

bleek er een echt alternatief. Daarom 

hebben wij gekozen voor MLE controle.”

Hoe past Coney Process mining 
en data-analyse toe in de 
controlepraktijk?

“Ik ben een echte aanhanger van 

Starreveld. Starreveld 3.0, denken in 

typologieën, dat drijft 80% van je 

controle aanpak. Uitgaande van 9 hoofd

typologieën kun je scripts gaan schrij

ven. Scripts voor process mining en 

scripts voor dataanalyse. Daarmee kun 

je vervolgens de processen monitoren 
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en valideren. Je maakt alles verschrikkelijk transparant. Dit doe je 

maandelijks of per kwartaal en is input voor het controle dossier. 

Dat bouwen we op deze manier op in MLE controle. Op basis 

van de tussentijdse analyse verkrijgen we controlinformatie 

en onderbouwen we de verklaring. Een continu proces van 

monitoring en analyse. Zo geef je continuous auditing inhoud, 

gebaseerd op de waardekringloop van een organisatie.”

Dat wil toch iedereen, die transparantie?

“Er is veel belangstelling, dat is een begin. Maar organisaties 

vinden het ook eng. Je maakt de processen en de transacties 

volledig inzichtelijk. Je ziet exact wat, waar en door wie in de 

organisatie gebeurt. Deze naaktheid zijn we niet gewend en dat 

is ook meteen de hoogste drempel. Het zijn nieuwe mogelijk

heden die niet meteen massaal geadopteerd zullen worden. 

Ook al zou je met zo’n (Pieter spreidt zijn armen) fucking gouden 

ei komen, de markt zal hem niet meteen oprapen. Verreweg de 

meeste organisaties vragen nog steeds om een zo goedkoop 

mogelijke controleverklaring. Tja, en dan moet je niet bij ons 

zijn, want wij bieden nou eenmaal veel meer. Inzicht, inzicht en 

nog meer inzicht en dan krijg je er ook nog een verklaring bij. 

Dat de markt moet wennen, geldt ook voor MLE controle. Ons 

beroep wordt niet gesierd door helden in het vak, innovators of 

vooruitdenkers. Dus moeten we zelf zorgen voor de innovatie, 

bijvoorbeeld met Coney, Tuacc en Analisio en ook met MLE.”

Hoe zorg je voor die innovatie?

“Ik ben een echte klantenman. Het liefst ben ik alleen maar met 

ondernemers bezig om te sparren, te brainstormen, inzichten 

krijgen en geven, vragen stellen. Kortom, intensief bezig zijn met 

de klant en zijn bedrijfsvoering en zijn processen, met één doel: 

beter worden. Een stevige basiskennis is daarbij essentieel. Die 

wordt bij mij gevormd door mijn achtergrond in de accountancy, 

met mijn kennis van de bedrijfshuishouding, de waardekring

loop en de bedrijfstypologieën, en natuurlijk met mijn liefde 

voor de mensondernemer. Wanneer ik kijk naar MLE controle, 

dan kun je gebruikmaken van ‘standaard’ werkprogramma’s. 

Deze kun je activeren voor een controleopdracht en zo krijg je 

een klantspecifiek werkprogramma. Ik ben dan toch zo eigen

wijs dat ik zeg: zet die knowledge maar uit. Denk zelf na over de 

klant en de risico’s. Formuleer je eigen werkprogramma’s. Ik ben 

tenslotte de professional met kennis van de klant en de regel

geving. Ik moet dus ook bepalen wat we gaan doen om een 

goede controle uit te voeren. Liefde voor het vak, vakmanschap 

en innovatie, dat zijn de ingrediënten voor een trotse beroeps

groep. Proud to be an accountant.”

“ Liefde voor het vak, vakmanschap en 
innovatie, dat zijn de ingrediënten voor 
een trotse beroepsgroep.

Hoe belangrijk is samenwerken voor jullie?

“Met Coney steken we erg veel tijd in samenwerking. Samen

werking met de klant, maar ook met leveranciers, zoals 

Lavastorm, ACL, ‘perceptive process mining’ software, Tuacc, 

NBA en MLE. Samen nadenken over en werken aan slimme 

oplossingen. Hoe kunnen we de driemaandelijkse dataanalyses 

vastleggen in MLE controle? Hoe koppelen we ACLqueries aan 

werkprogrammastappen in MLE? Samen brainstormen over een 

visualisatielaag over het proces van continuous monitoring. Dit 

laatste is wat mij betreft de volgende stap. Het dossier is prima, 

de dataanalysetools en de process miningtools ook. Nu willen 

we het hele traject visueel maken, bijvoorbeeld via een web 

interface. Dat is toch gaaf, dat de klant realtime inzicht heeft in 

zijn waardekringloop en bedrijfshuishouding? Wat mij betreft 

mogen andere belanghebbenden ook inpluggen, de raad van 

commissarissen, de belastingdienst, de AFM. Kom maar op, we 

hebben geen geheimen, open en transparant. Tot slot, mocht je 

belangstelling hebben voor de Coney accountant 3.0 mindset, 

dan mag je mij bellen. Ben je op zoek naar een strakke applicatie 

voor de controle of samenstelpraktijk? Dan zou ik zeker een 

keer kennismaken met Johan of Michiel van MLE, en ik heb geen 

aandelen!”

Kijk ook op www.coney.nl
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