Johan Peters voorzitter ondernemers Midden-Gelderland

O

door Frank Thooft

ns vak is een
raar vak, zegt
Johan
Peters
halverwege het
interview. Hij
is, behalve de nieuwe voorzitter van de Ondernemerskring Midden-Gelderland
(OKMG), ook partner van
de accountantsorganisatie
ONS met zestig professionals in Elst en Huissen. De
naamgeving van het kantoor duidt al op de maatschappelijke betrokkenheid
die accountants hebben en
ook willen houden.
Want de groeiende afstandelijkheid door onder meer

Johan Peters
de toegenomen automatisering is Peters een doorn in
het oog. „Er wordt steeds
meer geautomatiseerd in de

accountancy, terwijl het
om heel vertrouwelijke zaken gaat, en juist persoonlijke langdurige relaties met

de ondernemer je inzicht
vergroten.”
Ook de toegenomen regelgeving frustreert het vak,
vindt Peters. „We buitelen
in Nederland over elkaar
heen met discutabele regelgeving en de Autoriteit Financiële Markten wil echt
alles laten vastleggen in accountantsdossiers. Het papierwerk dat dit met zich
meebrengt, frustreert het
echte accountantswerk echter enorm. Je komt daardoor terecht in een wereld
die heel ver van het menselijke contact af staat en zich
juist verschuilt achter die regeltjes. Dat spreekt mij zo
aan in De eeuw van mijn va-

der van Geert Mak. Daar
gaat het wel om contacten,
om intermenselijke relaties,
om verbanden en het grotere geheel.”
Het contact, de menselijke
maat, is voor Peters belangrijk. Dat was ook de reden
dat hij zich beschikbaar stelde om de recent overleden
Joop Verheij als voorzitter
van OKMG op te volgen.
„Verbindingen maken, met
elkaar in dialoog gaan, face
to face, daar gaat het om in
het zakendoen. Niet je achter een scherm of een slimme app verbergen. Elkaar leren kennen, met een borrel
en een inhoudelijke lezing
en elkaar zaken gunnen.”

De leden van OKMG hebben een gevarieerde achtergrond maar streven allemaal goed onderling contact na en willen samen ergens aan werken. Om daarvoor bruggen te bouwen
wil Peters zich graag hard
maken. „Wat mij betreft leven we nu in de eeuw van
de contacten, en OKMG is
daarvoor dé ontmoetingsplaats.”
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