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Samenvatting

Externe accountants vervullen een belangrijke rol in het Europese en Belgische kmolandschap. Vooreerst bieden zij ondersteuning bij het voldoen aan wettelijke boekhoudkundige
en fiscale verplichtingen. Daarnaast verlenen ze aanvullend bedrijfsadvies, op basis waarvan
hun kmo-klanten weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Net zoals artsen in een
medische context, volgen externe accountants de financiële gezondheid van de onderneming
op en geven ze dienovereenkomstig deskundig advies. Ondanks hun knowhow, expertise en
specifieke kennis over het kmo-bedrijf in kwestie worden externe accountants echter niet altijd
geraadpleegd voor het verlenen van aanvullend advies. Dit doctoraat draagt bij aan de queeste
naar hoe externe accountants de samenwerking met hun kmo-klanten verder kunnen
optimaliseren en versterken, zodat zij het voortbestaan van de onderneming kunnen
waarborgen en waardecreatie op lange termijn kunnen nastreven.
De eerste studie schetst de veranderende rol van externe accountants als bedrijfsadviseurs,
en verduidelijkt welke determinanten belangrijk zijn voor kmo-klanten in hun beslissing om al
dan niet een beroep te doen op hun accountant voor additioneel bedrijfsadvies. De tweede
studie analyseert de rol van externe accountants tijdens de opstartfase van een onderneming.
De onderzoeksresultaten tonen aan dat het advies van de accountant starters ondersteunt bij
het ontwikkelen van een kwaliteitsvol businessplan, wat hen in staat stelt hun effectiviteit te
vergroten. De derde studie focust op het belang van effectieve communicatie. De resultaten
tonen aan dat wanneer er mutual understanding is in een accountancy context, ondernemers
zich meer op hun accountant beroepen voor het inwinnen van bedrijfsadvies. Dit advies
ondersteunt hen bij het nemen van gefundeerde beslissingen, wat een positief effect heeft op
de financiële gezondheid van de onderneming. Accountingstudenten moeten bijgevolg naast
technische kennis, ook communicatieve en sociale vaardigheden verwerven, om zich voor te
bereiden op hun toekomstige rol als professionele bedrijfsadviseur. Dit belangrijke onderwerp
komt aan bod in de vierde studie.
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