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S U M ~ R U  OF THE DISSERTAT~;O~N DUTCH 

HET EFFECT VAN TIJDSDRUK, TAAKCOMPLEX1TEIT EN 
CLAIMRISICO OP HET VERTRQWWEN DAT ACCOUNTANTS 

STELLEN IN BESLISSmCiSHULPMlDDELEN 

Wet gebruik van "bslissingshwlpmiddelen ('decision aids" b'bsiiJ de 
acroirniantscositrole kan de accuratesse v m ~  beslissingen verbeter er^ en aldus de 
effectiviteit van de controle (Benbasat en Nault 1990; Ashiorn J992). Wit  de 
literatuur blijkt echter dat accountants enigszim-ic terugliorudend zijn olm re 
vertrouwen op beslissingshililpmiddeIe~z (Pincns 1989; Rass 2002). Qnderzack op 
het gebied van de accountantsconitrole is vooral gericht op hel effect vapr 
prestatieprikkeEc, terugkoppeling, expeltise, kennis en rechtvaardiging (bijv. AsP1t011 
1990; Boatsman et al. 1997; en Rose 2002). Dit procficlzrifi breidt deze 
oizderzoekstak uit doos de effecten van drie additionele factoren te onderzoeket~, die 
in het onderzoek naar het gebruik van beslissi~~gIiuIpmlddelcii $Ij de 
aceou~~tantscont~ole iiog weinig aandacht hebben gekregen, i~arnel(jk: tijdsdruk, 
ta&complexiteit en claimrisico (bijv, Palii-isose 1988: Aldem~an en Dieit~ick 1982; 
Asnold et al. 1997; Bomer 1994). 

Tijdsdruk kan een gevolg zijn van budgettaire beperkingeil bij de 
accouin~antsconh:oLe. Verschillejide studies hebben aiaaigegeven dat de prestaties van 
acnou-itants zullen afnemen als zij onder excessieve tijdsdruk inoetcn werken (bijv. 
Alderman eli Deitrick 19812; Arnold et al. 1997). Als de bescl-iikbare tijd een 
beperking is, dan jnkunnen beslissingslri~~prni~ddelen de efficierrey en rnot>elí.jk dl: 
effectiviteit van de beslissingsprocesseia van de accotiritarzt vergroten, voorel i11 zcer 
gestseictureerde anigevingen. 

Veel taken in de accountantsconaole zijn ~iitennaie complex. 
Taakcomplexiteit kan de kwaliteit van de bec8issirrgeii in  sterke mate bcYnvloeden 
(Bonner 1994; Libby 1985). Het gebrwik van beslissingsl~ulpmiddelcn ka11 de 
halitleit van de beslissingsprocesseni va11 de accountai~Z verbeteren imasnnate de 
taken complexer worden. 

Claimrisico blijkt uit het loenemende aantal sechlszakeil die tegen accountanlo 
naar aanlciding van de controle worden aaiigespannen (St. Pierre en Anderscin 
1984; Palmrose 1988; Stice 1991). Oim claims te vnorkorneii moeten accowiilartls 
veel aandacht schenken aan de kwaliteit van de ccantrcaJe. Als er een hoog 
claimrisico is, kan het gebruik van een besPissingshzilprniddel de effecniviteit van de 
controle vergroten en tevens in een eventuele rechtszaak dienen als rechtvaacdigirrg 
voor genmen beslissingen (Lowe en Reckers 2002). 



iUni&nks de porenti8le verbeteringen In de kwaliteit van beslissingen 
tengevolge van h& gebruik van beslíssingshulpmiddelen, blijkt dat accounlanis in 
de praktijk meer vertrowwen op hun vaacdcuindige oordeelsvorming dan op 
beslissingshuIpmidde1en in de verscl~illende fasen van de accountmtscontrole 
(Piriicuc 1989; Ross 2002). Uit bestaand empiriscl~ onderzoek blijkt niet waarom dat 
het geval is. Dit proefschrift stelt dat een gebrek aan ved%ouwen in een 
bcsl~ssingshulpn~id$el ka11 worden verklaard uit een gebrek aan exogene d&, en 
beargurnenteer'E. dat claimrisico een zodanig belang heeft gehegen in de Verenigde 
Staten dat acciountants zich er nu meer wan bewust zijn dat beslissingshulpmiddelen 
potentiële voordelen hebben. 

Om het effect wan de drie genoemde onafimkelijke variabelen op het 
vertrouwen dat accountants stellen in beslissinghulpmiddelen te ondcmoeken is een 
experimeirt uitgevoerd in een geco~&roïeerdc omgeving ialet behulp van software die 
specifiek voor dit experiment is ontwikkeld. Door deze geautomatiseerde uitvoering 
van het experimeiat konden de deelnemers en de experimentele maniptilaties beter 
worden gecontroleerd, De software gaf alle benodigde informatie aan de 
deelnemers, registreerde alle antwoorden tijdens het experimei~t in een A c ~ e s s  
database, en regelde de rijd die beschikbaar was om de taak te v e ~ u l l e n .  De 
soflware werd geïnstalleerd op de intranet- en extranet- servers van elk van de 
deelnemende kan-toren. 

Met experimenl werd uitgevoerd in een 2 ~ 2 x 2  ontwerp. De drie onafha~ikelij~ke 
variabelen - tijdsdruk, taakcormplexiteit en claimrisico - werden gemanipuleerd 
tussen subjecten op twee niveaus (hoog of laag), resulterend in acht experimentele 
condities. Seniors, managers en pairtirers van twee van de Big-4 
accounlaiitskmtoren in de Verenigde Staten, werden uitgenodigd deei te nemen. Ile 
reden om slechts deelnemers luit de VS te benaderen was dat het effect v a l  
claimrisico waarschijnli-jk per land verschillend zal zijn, met voor de VS een groter 
effect dan bijvoorbeeld voor Nederland. 

Wel cxperirnent werd gedurende een week simultaan uitgevoerd bij de 
deelnemende kantoren. Aan hek begin van elke sessie werd een van de acht 
experi~ne~nlelc condities willekeurig toegewezen aan elke deelnemer. De- deelnemers 
onlvingcn instrtrcilies ei? de case via hun comp~~ierscherm. Na afloop van Irel 
experin~cnil werd de declnerners gevraagd een postexperimentek vragei~lijst in te 
vullen. Deze vragetilijsl werd ook via het cornputerschem gepresenteerd. 

De reswltateti late11 een positieve relatie zien tussen elk van de drie 
onall~~nkelijke variabelen en Elel vertrouwen in een beslissingshulpmiddel. Dcze 
restillate11 beveslige~r de bevindingen van eerdere studies die het effect van 
taakikcon~plexiteit op ]let verh.ouwen in beslissingh~~lpmiddele~i hebben onderzocht, 
en vwklaren hel gedrag van aikccourirants als ze worden geconíì-onteerd met tijdsdnik 
o f  claimrisico. De studie laat ook zien dat combinaties van deze factoren tok meer 
vertrouwen in beslissingli~il~arniddeleir laider~. Deze resultaten spreken echter de 
bevindiriigen van Ashton (1990) tegen. Hij Ilet zien, dat een toenemende dmk om te 
presteren tot minder vertrouwen i11 beslissingsh~1lpmidde1e11 leidt. Kritiek op zijn 
studie komt er op neer dat zi-jn onverwaidile resultaten kunne11 worden verklaard uit 



het feit dat hij een systeem van prestaticprikkels gebruikte waarbij steeds twee 
partijen tegenover e l k a r  kwamer1 te staan, alsmede uil Esel feit dat hij een lage 
betrouwbaarheid vm het beslisojingshulpmiddel (50%) halateerde (Heirnali l D-EiOlb). 
Om de metl~odologisehe kritiek op het werk van Ashzon op te varugen, wordt in dit 
pr~efschP.ifi een vaststaand p~estatiebeloningssystee~i~ gebruikt en een 
beslissingshulpmiddel met een relatief hoge betsouavbaarheid (80%). De 
combinaties van de &ie factoren waren e~h te r  niet i12 alle gevallen additief. Vooral 
de mate van interactie van claimrisico en taakcornldexiteit was ail-ia~~kelijk vatr. de 
iijdsdmk w a m e e  de subjecten werden geconii-onteerd. Onder een hoge ilijdsdmk 
was er een hoge mate van interactie tLzcsen claimrisico en ta&compl@xiteit. Arralqrse 
toonde aan dat her toevoegen vm om het even welke factor tot een interactie twsseïu 
de andere Wee leidde. Deze resultaten kunnen voor een deel worden verklaard met 
behulp van 'marginal utility theory' oindat de verhoging vain het ve&ouwen in het 
beslissingshulpmiddel minder werd naamlate mees factoren werden tocgcvoegd die 
de dnik am te presteren vergrootten. 

De bijldrage v m  dit praeikchrift Is dat de effecteiai van toenemende druk om ie 
presteren 113 de vorm van tbwjdsdnhk, taakcomplexiteit en clainurisico op het 
v~elitrouwen in een beslissingsl~ulpmiddel bij de accounlantscoratr03e zichtbaar 
wonden gemankt. De bevindingen: zijn des te relevaiiater in een tijd wnnrii~ 
accountants stecds meer te make11 hebben clniims. 

Toekomstig oizderzoek kan de huidige stilldie repllieeren met vcrschillei~de 
maatstaven voor het meten van hei vertroziwen dat accountants ste8len. Voorts 
beperkt deze studie dc manipulatie van de onaflta11kelijke variabelen fot twee 
ciivems (hoog en laag). Een uitbreiding zou kunnen zijn om de effect ei^ van meer 
dan twee niveaus te onderzoeken. Een ander interessant onderzoekstcrrcirt ligt ia1 

het interactie-effect dat in deze studie is gevonden. Bijvoorbeeld, geeft het 
gevonden grensnuteffect aan dat elke combinatie van twee endogene of exogene 
factoren voldoende is om het vertrouwen op het IbesBissingshi~lprniddel ie 
optimaliseren, kunnen de gevonden resultaten een gevolg zijn van de aard van de 
geinmilpuleerde factoren. en wordt hct grensnuteffect beinvlloed door dc 
betrouwbaarheid van het beslissingsh~llpimiddel? Deze en ax.idcrc: gerelateerde 
vragen kunne11 leiden tol een omtiwattersd ouiderzoeksprogra~n~~~a op dil terrein. 
Tenslotte, dleze studie gaat uit van een inherent motief om te vertrouwen op een 
beslicsingshulpmiddel, namelijk het verbeteren van dc ri%@cbivilcin en de efíicieircy 
wan, de accountmtscontrole, nraar vervolgonderzoek zoii nader kurna~en ingaan op dc 
motieven em te vertrouwen op een besllssingslrwlpimicIde1. 




