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Voorwoord vicevoorzitter3
Beste lezer, 

Voor de meesten is de zomervakantie inmiddels begonnen na het maken van de laatste tentamens van het 
studiejaar 2014/2015. Ik hoop natuurlijk dat iedereen het jaar goed heeft afgesloten en zo goede redenen heeft 
om de zomervakantie te vieren. Omdat het de laatste tentamenperiode is geweest betekent dat ook dat je het 
derde en laatste magazine van dit studiejaar voor je hebt liggen. 

De afgelopen tijd ben ik, samen met de huidige bestuursleden, druk bezig geweest met het samenstellen van het 
kandidaatsbestuur van het volgende studiejaar. Ik denk dat dit hartstikke goed gelukt is en het was dan ook een 
eer om hen op de congresborrel voor te stellen en uit te nodigen voor een welverdiende frisbee-adt op de bar in 
café Van Diepen. Met trots zal ik ze hier nogmaals kort introduceren.

Als eerste zal ik mezelf nog even kort voorstellen voor degenen die mij niet kennen. Mijn naam is Klaas Bouke 
Faber, 21 jaar oud, tweedejaars accountancystudent en woonachtig in Groningen, maar afkomstig uit het Friese 
Wommels. Sinds 17 maart jongstleden mag ik mij vicevoorzitter van Check noemen. Naast mijn studie ben ik het 
liefst zoveel mogelijk met vrienden, voetbal ik, kaats ik en ben ik fulltime fan van Mark Knopfler. 

Secretaris wordt Danny Kuiper. Hij is volgend jaar de jongste van de bestuursleden met zijn 19 jaar. Na de vakantie 
zal Danny beginnen aan het derde jaar van de studie. Wellicht heb je hem het afgelopen jaar wel eens voor de 
klas zien staan vanwege zijn rol in de Promotiecommissie. Danny wil graag een bijdrage leveren aan de waarde 
die Check toevoegt aan de opleiding. Naast zijn studie houdt hij van sporten en is hij graag bij zijn vrienden.

Met zijn 25 jaar is Robbert-Jan ter Laan de persoon met de meeste levenservaring in het bestuur komend jaar. 
Hij zal in het bestuur de functie van penningmeester bekleden. Voor Check heeft hij al ervaring opgedaan in 
de Congrescommissie en was hij het afgelopen jaar verantwoordelijk voor de grafische vormgeving van de 
vereniging. Deze betrokkenheid bij de vereniging zal hij doortrekken in de vorm van een bestuursjaar. In zijn vrije 
tijd houdt hij zich bezig met film, fotografie en muziek maken en spelen. 

Net als altijd zullen er ook dit jaar weer 2 intern coördinatoren zijn. Volgend jaar zijn dat Frank Holtkamp en 
Lies Hummelink. Frank is 24 en tweedejaars student. Net als Danny liggen zijn roots in de Groningse provincie. 
Middels een bestuursjaar wil hij wat toevoegen aan zijn studie en daarnaast zijn steentje bijdragen aan Check. 
Door zijn ervaring in de horeca is het niet gek dat één van zijn hobby’s op het gebied van koken ligt. Daarnaast 
zijn dit fitness, voetbal en samenzijn met vrienden. Naast Frank is Lies Hummelink ook intern coördinator. Lies is 
21 jaar oud en zit in het derde studiejaar. Het afgelopen jaar was Lies actief in de commissie BB&S. Ze had het 
daarbij en tijdens de andere activiteiten van Check zo naar haar zin dat zij zich als intern coördinator in wil blijven 
zetten voor Check. Naast de studie is ze lid bij Albertus en houdt ze van sporten, muziek luisteren en gezelligheid.

Vanaf september zullen wij het overnemen van het huidige 
bestuur. Dit betekent niet dat wij tot en met september 
stilzitten! Wij zullen deze zomer sponsorgesprekken houden, 
het beleidsplan schrijven en commissies samenstellen. Hiervoor 
zijn wij op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde leden die 
geïnteresseerd zijn in een plekje in één van onze commissies. 
Lijkt het jou leuk om in contact te komen met kantoren, meer 
uit je studie te halen, jezelf te ontwikkelen en een gezellige tijd 
tegemoet te gaan? Ga dan naar de site en klik op de button 
“Actief lid worden?” of kom langs op het kantoor, T403.

Wij wensen je veel leesplezier en een hele fijne vakantie toe!

Namens het kandidaatsbestuur,

Klaas Bouke Faber
Vicevoorzitter 2014/2015
Voorzitter 2015/2016
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Branche in Zicht 20156

Het SRA Sectorrapport

De netwerkorganisatie SRA, waar 370 
zelfstandige accountantskantoren lid van 
zijn, heeft afgelopen maand het ‘SRA-
Sectorrapport Branches in Zicht 2015’ (SRA-
BiZ) uitgebracht. SRA beschikt over 70.000 
jaarrekeningen van Nederlandse mkb-bedrijven 
uit alle sectoren en regio’s en daarmee over 
een schat aan financiële bedrijfsinformatie voor 
ondernemers. Voorbeelden van deze financiële 
bedrijfsinformatie zijn kostenontwikkelingen, 
omzetontwikkelingen, voorraadveranderingen en winstgevendheid. 
De ondernemer krijgt door SRA-BiZ inzicht in zijn positie ten opzichte 
van branchegenoten, welke gegevens à-la-minute zijn op te vragen.

Mkb in de lift

Het gaat steeds beter met de kleinere bedrijven in Nederland. De 
omzet van het mkb groeide de afgelopen jaar 
met 4%, terwijl het bedrijfsresultaat met ruim een 
kwart toenam. Dit is een opsteker voor het mkb, 
omdat zij tijdens de economische crisis door een 
diep dal is gegaan. In het jaar 2013 had het mkb 
nog te maken met een omzetdaling van bijna 10% 
en een daling van het bedrijfsresultaat met 15% 
voor bijna alle sectoren. Gelukkig zijn de omzetten 
in 2014 gestegen, waardoor de Nederlandse 
economie weer tot groei kwam. Daarnaast nam het 
ondernemersvertrouwen gedurende het jaar weer 
wat toe en liep het aantal faillissementen terug. Er 
is echter nog een lange weg te gaan, volgens een 
nadere analyse van het Financieel Dagblad. Het 
winstherstel is nu nog grotendeels te danken aan 
kostenbesparingen. Er wordt vooral bespaard op 
inkoopkosten, exploitatiekosten, huisvestingkosten 
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Verschillen in branches en in regio’s 

SRA-BiZ laat niet alleen maar groei zien, er zijn 
grote verschillen tussen branches als het gaat 
om de groei van de omzet en de winst in 2014. 
De omzetgroei in de industrie is bijvoorbeeld 
13% en in de logistiek 8%, waar tegenover 
bijvoorbeeld de dalende omzet van de  
financiële dienstverlening staat met 6%. Echter 
zijn brancheorganisaties overwegend positief 
over de vooruitzichten, omdat zij dit zien als het 
eerste begin van het herstel en rekenen op een 
verdere groei de komende jaren. De cijfers laten 
niet alleen verschillen in  branches zien, ook zijn er 
regionale verschillen. De vier grote steden en de 
noordelijke provincies laten over het algemeen 
een stijgende omzet zien. De cijfers verbloemen 
wel de lastige marktomstandigheden waarmee 
veel sectoren nog te kampen hebben. 

en verkoopuitgaven. Deze kostenbesparingen werden gebruikt voor de iets hogere personeelskosten, 
voorzichtige vervangingsinvesteringen en natuurlijk om te laten zien dat er een omzetgroei heeft 
plaats gevonden.  Er is echter sprake van een relatief effect, omdat snel grote groeipercentages worden 
weergegeven,  wanneer van een kleine winst naar een iets betere winst wordt gegaan.

De eerste échte cijfers voor het mkb

SRA heeft de jaarrekeningen 2014 van ruim 
3200 mkb-bedrijven onderzocht die in twintig 
verschillende sectoren €5,4 miljard omzetten. 
Het gaat veelal om kleine bedrijven, ongeveer 
tweederde van de bedrijven, die een omzet 
hebben van minder dan €1 miljoen en een derde 
tussen de €1 miljoen en de €10 miljoen. Omdat 
vrijwel alle bedrijven in de analyse van SRA een 
omzet tot €10 miljoen hebben, deponeren deze 
bedrijven meestal alleen de verplichte balans 
en geen winst- en verliesrekening bij de Kamer 
van Koophandel. Er is dus geen inzicht in het 
resultaat van deze bedrijven bij de Kamer van 
Koophandel, maar doordat accountants die zijn 
aangesloten bij SRA hun gegevens bundelen, 
is er voor het eerst wel inzicht in de winst- en 
verliesrekeningen van deze bedrijven. Hierdoor 
is onder andere ook te zien dat de winstmarges 
per saldo nog onder het meerjarige gemiddelde 
ligt bij het internationale wegtransport. De reden 
hiervan is de scherpe prijsconcurrentie, waar 
meerdere branches mee te maken hebben. 

De SRA beschikt over gedetailleerde informatie 
uit winst- en verliesrekeningen van 2014 en 
van de eerste vier maanden van 2015 die door 
aangesloten accountants zijn opgemaakt. Dit 
zijn geen begrote cijfers, maar geven een echt 
beeld over het mkb. Volgens SRA zijn in het 
onderzoek zowel goedlopende als slechtlopende ondernemingen meegenomen, maar de omzet van 
57% van de bedrijven in 2014 is gelijk gebleven of gestegen.

Met SRA-BiZ kunnen schattingen dus overgenomen worden door vertrouwde cijfers waarop de koers 
bepaald kan worden. Vragen als: ‘Presteert u beter dan uw concurrenten?’ en ‘Bent u winstgevender?’ 
kunnen beantwoord worden door deze nieuwe ontwikkeling.  

Wil je het hele sectorrapport lezen? Of meer weten over SRA-BiZ? Kijk dan op www.sra.nl/biz of www.
sra.nl/biz2015 



Danny Kuiper (rechts)
19 jaar, studiejaar 2

Ik heb gekozen voor de Promotiecommissie 
omdat deze kans zich voordeed. Ik wilde 
al eerder in een commissie bij Check, maar 
omdat ik te laat was met solliciteren kon dit niet 
meer. Toen er een plek vrij kwam binnen deze 
commissie, heb ik mijn kans gepakt.

AA/RA Groot/Klein kantoor Hond/Kat
AD/Nu.nl Binnen-/Buitenland Zomer/Winter
Fiets/Bus Checksite/Checkapp Ochtend/Avond
AH/Jumbo Tentamen/Project Bijbaan/Bijlenen

Priscilla Schurer (links)
22 jaar, studiejaar 3

Als voorzitter maak ik de indeling voor 
de klassenrondes en loop ik, net als mijn 
commissiegenoten, klassenrondes. Ook plan 
ik de vergaderingen in als er iets besproken 
moet worden. Tijdens klassenrondes kom 
je in contact met de studenten en kun je ze 
enthousiast maken voor de activiteiten
 
AA/RA Groot/Klein kantoor Hond/Kat
AD/Nu.nl Binnen-/Buitenland Zomer/Winter
Fiets/Bus Checksite/Checkapp Ochtend/Avond
AH/Jumbo Tentamen/Project Bijbaan/Bijlenen

Frank Möhlmann (midden, links)
20 jaar, studiejaar 2

Deze commissie loopt klassenronden  om 
studenten gemotiveerd te krijgen voor 
activiteiten. Deze commissie bedenkt ook het 
promotie-materiaal, maar de klassenronden 
hebben toch wel mijn voorkeur. Ik vind het 
mooi om te zien dat mensen overstag gaan om 
mee te doen aan een activiteit.

AA/RA Groot/Klein kantoor Hond/Kat
AD/Nu.nl Binnen-/Buitenland Zomer/Winter
Fiets/Bus Checksite/Checkapp Ochtend/Avond
AH/Jumbo Tentamen/Project Bijbaan/Bijlenen

Marieke Noppen (midden, rechts)
22  jaar, studiejaar 1

Ik vind het leuk vind om mijn medestudenten in 
te lichten over de activiteiten van Check. Daarbij 
wilde ik door middel van de Promotiecommissie 
mijn presentatievaardigheden verbeteren.

AA/RA Groot/Klein kantoor Hond/Kat
AD/Nu.nl Binnen-/Buitenland Zomer/Winter
Fiets/Bus Checksite/Checkapp Ochtend/Avond
AH/Jumbo Tentamen/Project Bijbaan/Bijlenen

Marlieke Rademakers (midden, links)
22 jaar, studiejaar 3

Hoe kijk je terug op het bestuur?
Ik heb extreem veel geleerd tijdens mijn 
bestuursjaar: in teams werken, onder stress 
werken en plannen. Ik heb er geen moment 
spijt van gehad, maar ik wil niet zeggen dat ik 
het wéér zou doen. Ik wil mij nu graag richten 
op het afronden van mijn studie. Ik kan een 
bestuursjaar zeker aanraden aan iedereen die 
graag iets naast een studie wil doen. Het is 
een supertoffe ervaring en je houdt er goede 
vrienden aan over. 

Robin Vos (midden, rechts)
23 jaar, Master Nyenrode

Hoe kijk je terug op het bestuur?
Ik kijk terug op een zeer leuk en leerzaam 
bestuursjaar. Ik heb tijdens mijn jaar veel 
geleerd omtrent samenwerking en omgang 
met mensen. Zowel in het bestuur zelf als in 
de omgang met commissies en kantoren. Als ik 
weer mocht kiezen zou ik het zo weer doen!

Suzan Bruins Slot (links)
23 jaar, studiejaar 4

Wat was de voornaamste reden om te 
kiezen voor een jaar bestuur?
Het leek mij erg leuk en ook nog ontzettend 
leerzaam.

Hoe kijk je terug op het bestuur?
Het was een leerzaam jaar. Ik kijk met veel 
plezier terug op het begeleiden van de leukste 
commissies ooit!

Joël Zeemeijer (rechts)
25 jaar, studiejaar 4

Hoe kijk je terug op het bestuur?
Ik kijk positief terug op het bestuursjaar, 
achteraf gezien zou ik het zo weer doen. Het 
is leerzaam en goed voor de persoonlijke 
ontwikkeling!

Hoe vond je de overgang van bestuur naar 
Borrel & Dinercommissie?
Het is leuk om na een bestuursjaar nog 
verbonden te blijven aan Check door middel 
van deze commissie.

Commissie voorgesteld8
Borrel & Diner

Promotie



Tim Nijenhuis (achter, midden)
Extern Coördinator
21 jaar, studiejaar 4

Ik houd me binnen de commissie bezig met 
het beheren van de Dropbox. Daarnaast ben 
ik binnen de commissie verantwoordelijk voor 
het grafisch ontwerp. Ik maak het niet zelf, 
maar door deze werkzaamheden leer ik wel 
over het grafisch ontwerpen met InDesign.

De leukste werkzaamheid, naast vergaderen, 
binnen de commissie blijft toch het contact 
onderhouden met kantoren. Door het contact 
met de recruiter en zelfs het bijwonen van 
een inhousedag bij het kantoor waar ik 
contactpersoon van ben, heb ik een goed 
beeld gekregen van deze organisatie.

AA/RA Groot/Klein kantoor Hond/Kat
AD/Nu.nl Binnen-/Buitenland Zomer/Winter
Fiets/Bus Checksite/Checkapp Ochtend/Avond
AH/Jumbo Tentamen/Project 

Erik Hooghiemstra (achter, rechts)
Extern Coördinator
22 jaar, studiejaar 4

Als extern coördinator neem je de locatie 
op je. Dit bestaat concreet uit bepalen wat 
aanwezig moet zijn op de dag zelf en offertes 
opvragen bij verschillende geschikte locaties. 
Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het 
debat. Het leukste aan de commissie vind ik 
het contact met de kantoren. Naast dat het 
vaak erg vriendelijke mensen zijn, leer je hoe 
zaken in de branche er aan toe gaan.

Ik heb voor deze commissie gekozen omdat 
ik vorig jaar bij het congres van Check een erg 
leuke dag heb gehad en erg onder de indruk 
was van de professionaliteit.  

AA/RA Groot/Klein kantoor Hond/Kat
AD/Nu.nl Binnen-/Buitenland Zomer/Winter
Fiets/Bus Checksite/Checkapp Ochtend/Avond
AH/Jumbo Tentamen/Project Bijbaan/Bijlenen

Yvette van Nus (voor, midden)
Voorzitter
22 jaar, studiejaar 2

Als voorzitter ben ik verantwoordelijk voor 
alles wat er in de commissie gebeurt. Ik leid 
de vergaderingen, verdeel taken, controleer 
of alles (goed) is gedaan en pak overige 
taken op. Daarnaast hebben we allemaal een 
kantoor waar we contactpersoon voor zijn. 
De voorzitter is altijd contactpersoon van de 
hoofdsponsor, welke ook de dagvoorzitter 
regelt. 

Ik heb voor deze commissie gekozen omdat 
ik graag goed leiding wilde leren geven. 
Daarnaast leek het me leuk om zo’n groot 
evenement in goede banen te leiden.

AA/RA Groot/Klein kantoor Hond/Kat
AD/Nu.nl Binnen-/Buitenland Zomer/Winter
Fiets/Bus Checksite/Checkapp Ochtend/Avond
AH/Jumbo Tentamen/Project

Teun Schakel (achter, links)
Secretaris
23 jaar, studiejaar 3

Mijn primaire werkzaamheden binnen 
de commissie zijn het notuleren van de 
vergaderingen en het stellen van actiepunten. 
Verder heb ik een sponsor als contactpersoon 
en ben ik gedurende de dag verantwoordelijk 
voor een aantal taken.  

Ik heb voor de Congrescommissie gekozen 
omdat het congres het grootste evenement 
van Check is waar ik ieder jaar bij wil zijn. 
Doordat de dag mij zo aanspreekt, leek het 
mij leerzaam om zelf in de organisatie plaats 
te nemen. Daarnaast heb ik ontzettend leuke 
commissiegenoten om mij heen. 

AA/RA Bijbaan/Bijlenen Hond/Kat
AD/Nu.nl Binnen-/Buitenland Zomer/Winter
Fiets/Bus Checksite/Checkapp Ochtend/Avond
AH/Jumbo Tentamen/Project

Liese-Lotte van der Maas (voor, links)
Intern Coördinator
21 jaar, studiejaar 3

Als interncoördinator houd ik mij momenteel 
bezig met het draaiboek van het congres. 
Verder help ik de rest van de commissieleden 
waar het nodig is.  

Ik heb me aangemeld voor de Congres-
commissie, omdat ik dit een goede kans vind 
om kennis te maken met de kantoren die bij 
het Congres aanwezig zullen zijn. Het is dus 
een goede mogelijkheid om een mogelijke 
stageplek of een afstudeerplek te vinden.

AA/RA Bijbaan/bijlenen Hond/Kat
AD/Nu.nl Binnen-/Buitenland Zomer/Winter
Fiets/Bus Checksite/Checkapp Ochtend/Avond
AH/Jumbo Tentamen/Project 

Suzette van den Berg (voor, rechts)
Intern Coördinator
20 jaar, studiejaar 3

Binnen de Congrescommissie vermaak ik mij 
met verschillende werkzaamheden. Ik help 
waar nodig is met bijvoorbeeld de planning, 
maar ook met het schrijven van teksten voor 
in het programmaboekje en dergelijke.

Ik ben de Congrescommissie gaan doen om 
in contact te komen met kantoren, maar ook 
omdat het heel leerzaam is om zo’n dag als 
het congres te organiseren. Aan de buitenkant 
ziet het er als niet veel werk uit, maar intern 
gebeurt er een hele hoop! 

AA/RA Groot/klein kantoor Hond/Kat
AD/Nu.nl Binnen-/Buitenland Zomer/Winter
Fiets/Bus Checksite/Checkapp Ochtend/Avond
AH/Jumbo Tentamen/Project Bijbaan/Bijlenen

Congrescommissie voorgesteld9



Check Congres 201510
In periode vier was het dan eindelijk zover:Het congres! Op 28 mei stond ik, om half zes ’s ochtends en 
een tikkeltje zenuwachtig, naast mijn bed. Het was prima weer, want het regende niet, zodat mijn haar nog 
in model zou zitten als ik aan kwam. Een goed begin van de dag. Het bestuur en de Congrescommissie 
verzamelden zich om half acht voor de deuren van het Hampshire Hotel. Na de nodige voorbereidingen 
kwamen vanaf half negen de eerste deelnemers van kantoren binnendruppelen. Ze werden begeleid 
naar hun workshopzalen. Hier werd alles netjes klaargezet voor de nieuwe potentiële stagelopers en 
werknemers. Hierna stond er voor iedereen een heerlijk kopje koffie klaar.

Om negen uur stonden de eerste 
studenten al voor de deuren van het 
Hampshire Hotel. Samen met Nena 
stond ik iedereen buiten op te wachten. 
We zagen veel vrolijke, netjes geklede 
en uitgeslapen studenten voorbij 
komen. Bijna alle 120 aanwezigen waren 
netjes op tijd binnen dus het congres 
kon beginnen! De dagvoorzitter, Mark 
Gils RA, manager audit van Deloitte 
Groningen, opende de dag samen met 
mij. De dag stond in het teken van ‘Back 
to Business’. Even niet alleen stilstaan bij 
de kritiek, maar terug naar de basis en 
stilstaan bij het mooie beroep dat wij 
later gaan uitoefenen. De aftrap was 
een pittig stukje eindejaarsconference 
over de accountant van Youp van ’t 
Hek, gevolgd door een voorstelronde 
door de recruiters van de kantoren. 
Vervolgens kon de eerste lezing van de 
dag beginnen. 

De eerste lezing ging over ‘De verandering van de 
controle-aanpak,’ en werd gepresenteerd door Sjabbe van 
der Weij. Sjabbe van der Weij is RA bij EY in Groningen en 
bekleedt daar de functie van manager audit. De lezing gaf 
een korte terugblik op de geschiedenis van de accountant, 
beschreef hoe de accountant van nu controleert en ging 
in op hoe de toekomst van de accountant eruit gaat 
zien. Overladen met nieuwe kennis werden de studenten 
begeleid naar de workshopruimtes. Elk kantoor had zijn 
eigen creatieve draai aan de workshops gegeven om een 
leuke impressie bij de studenten achter te laten. 

Rond twaalf uur werden de hongerige maagjes gevuld bij 
de business lunch. De lunch was perfect verzorgd en bood 
een ruime keuze uit verschillende soorten brood, yoghurt, 
beleg en andere luxe producten. Tijdens de lunch was er 
mogelijkheid om met de beroepsbeoefenaars, die er de 
hele dag waren, te praten.



Met gevulde buiken namen we weer plaats in de 
plenaire zaal, waar de tweede lezing van start ging. 
Lezing twee werd verzorgd door Jaap van Beek. Jaap 
van Beek is RA en RE. Hij bekleedt de functie van 
partner IT-advisory bij KPMG in Amstelveen. Hij gaf 
een lezing over ‘De rol van de IT-auditor ’. Aangezien 
automatisering een grote rol speelt in onze branche, 
werd ons uitgelegd wat de IT-auditor doet, hoe hij de 
accountant ondersteunt en wat we in de toekomst- als 
accountant -kunnen verwachten op het gebied van IT.

Na de lezing was het tijd voor nog een workshopronde en een korte pauze, waarop het interactieve 
debat volgde. Aan het debat deden de volgende deelnemers mee: Sytse van der Wal (RA en 
accountant, Belastingdienst), Roelie Lubbers-Hilbrand (RA en partner audit, Deloitte), Sjabbe van der 
Wij (RA en manager audit, EY) en Jaap van Beek (RA,RE en partner IT, KPMG). Tijdens het debat kwam 
een viertal stellingen aanbod, waarbij Jaap van Beek gehaaid kon discussiëren en Roelie Lubbers-
Hilbrand duidelijk haar mannetje stond tussen de drie heren. Vanuit de zaal met studenten werden veel 
argumenten naar de debatdeelnemers toegeslingerd, waar leuk op ingespeeld werd. Dagvoorzitter 
Mark Gils regelde een soepel verloop van het debat en na een uur discussiëren was het tijd voor de 
afsluiting: Het aftermezzo!

Het aftermezzo werd verzorgd door Sietse Manning, stand-up 
comedian en finalist van het Groningse Cabaret festival. Met zijn 
woeste snor en dubbele maatpak was het al een verschijning 
op zichzelf. Sietse liet de zaal even goed lachen, met de nodige 
gênante momenten voor een paar mensen in de zaal, waaronder 
ikzelf. Na het lachende einde werden alle studenten, kantoren, 
debatdeelnemers, sprekers, de dagvoorzitter en natuurlijk de 
Congrescommissie en Robbert-Jan voor het grafisch ontwerp 
van het programmaboekje en de posters bedankt. Na deze 
afsluiting was het tijd voor de borrel en kregen de studenten, als 
aandenken, een goodiebag mee. 

De dag werd afgesloten in het News Café op de Grote Markt. 
Hier kon iedereen netwerken met de aanwezige kantoren, 
napraten over de dag en genieten van het diner. Na afloop van 
het diner begon de borrel in café Van Diepen, waar om stipt 
twaalf uur het nieuwe kandidaatsbestuur bekend werd gemaakt! 

Ik kijk met een erg tevreden blik terug op de dag en heb van 
elk moment genoten. Ik hoop dat ik deze mening met de 
aanwezigen op het congres deel. Uit de enquête, die aan het 
eind van de dag werd uitgedeeld, kwam een gemiddelde 8,1 
voor de gehele dag. Hier zijn wij als Congrescommissie natuurlijk 
supertrots op!

Bedankt en tot het volgende congres!

Namens de Congrescommissie,

Yvette van Nus
Voorzitter Congrescommissie 2014/2015



Brainstormen met Koen de Vos12

Mijn naam is Koen de Vos. Ik ben 43 jaar en de eigenaar van 
Brainssstorm. Ik heb het bedrijf in 2002 opgericht en werk veel samen 
met andere vennootschappen om de service zo kwalitatief mogelijk 
te houden. Brainssstorm houdt zich voornamelijk bezig met het 
geven van brainstormsessies aan verschillende bedrijven zoals grote 
multinationals, banken, jeugdorganisaties, kleine consultantsbureaus, 
maar vooral bedrijven die producten ontwikkelen die nog niet in de 
winkel liggen. 

Naast het geven van brainstromsessies ben ik werkzaam als copywriter. 
Ik help bedrijven bij het schrijven van stukken tekst voor op de website of 
voor reclames. Voordat ik het bedrijf had opgericht heb ik bij verschillende 
bedrijven gewerkt, waaronder een reclamebureau. Toen ik werkzaam was 
bij dat reclamebureau heb ik veel gebrainstormd met mijn collega’s over 
nieuwe reclame-ideeën. 

De duur van een brainstromsessie kan verschillen 
van twee dagen tot 2 uur, maar meestal duren 
de brainstormsessies een halve of een hele dag. 
Het aantal deelnemers ligt tussen de twee en 
acht personen, waarbij de externe begeleider 
voor structuur zorgt binnen het creatieve proces 
door het opschrijven van ideeën en iedereen 
aan het woord te laten. Wanneer er meer dan 
tien deelnemers zijn, belemmert dit het proces, 
omdat deelnemers dan moeten wachten 
voordat zij hun spontane idee mogen uitspreken. 
Voordat je begint aan een brainstromsessie 
worden er verschillende vraagstellingen bedacht 
wat het doel is van de sessie, bijvoorbeeld het 
bedenken van een nieuwe campagne. Hierbij is 
het belangrijk dat de vraagstellingen duidelijk 
zijn bij alle deelnemers van de brainstromsessie.

Een brainstormsessie bevat twee fasen. In de 
eerste fase bedenk je zoveel mogelijk ideeën en 
in de tweede fase selecteer je de beste ideeën, 
combineer je ideeën tot nieuwe ideeën en werk 
je de beste ideeën uit. Tijdens de eerste fase is 
het belangrijk dat je alle ideeën toelaat en je de 
ideeën niet beoordeeld en je horizon verbreed, 
omdat een idee vaak leidt tot nieuwe ideeën. 
Ook is het belangrijk dat je bij het eerste goede 
idee meteen begint met uitwerken. Bedenk 
eerst een veertig tot vijftigtal nieuwe ideeën 
en begin daarna pas met fase twee. Stel dat de 
brainstromsessie gaat over de plaats van een 
festival en een deelnemer komt met het idee om 
het festival op de maan te houden. Dit idee leidt 
naar het idee om de plaats van het festival om 
te toveren tot een maanlandschap.

Brainstormen is erg nuttig om structuur te 
brengen in het creatieve proces van nieuwe 
ideeën. Daarnaast is het is een goede manier 
om op een informele manier ideeën te 
bedenken en uit te werken. Deelnemers aan 
de brainstromsessie moeten zich dan ook op 
hun gemak voelen met de overige deelnemers 

Brainstormen

BETTER IDEAS FASTER



Technieken

Er zijn verschillende technieken en oefeningen 
die je kunt gebruiken tijdens brainstormsessies, 
welke soms heel eenvoudig zijn. Als je 
bijvoorbeeld een campagne maakt voor 
jongeren, bekijk je waar jongeren zich mee 
bezig houden. Jongeren komen vaak in kroegen 
en zitten vaak bij een sportclub. Zo kun je een 
gerichte campagne maken om zoveel mogelijk 
jongeren te bereiken. Een andere techniek die 
je kunt gebruiken tijdens brainstromsessies is 
door het doorbreken van standaarden. Stel je 
wil een nieuw soort frisdrank ontwikkelen, de 
brainstromsessie zal dan als volgt te werk gaan. 
In de eerste fase begin je met het opschrijven van 
de algemene regels voor frisdrank. Vervolgens 
ga je kijken wat er gebeurt wanneer je die regels 
doorbreekt in fase twee en tot slot bekijk je wat 
je kan bedenken als frisdrank bijvoorbeeld lauw 

Koen de Vos schreef het boek Brainstormen, om zijn ervaringen met de 
denktanktechnieken te delen met het grote publiek.

De tweede editie van ‘Brainstormen’ bevat nieuwe technieken, methodes, 
oefeningen en theorieën. Het is een volledige en praktische gids 
voor iedereen die brainstormt en brainstormsessies leidt. Dit heldere 
brainstormboek introduceert een aantal nieuwe brainstormtechnieken en 
nieuwe methodes om met groepen aan de slag te gaan. 

Leukste aan mijn werk

Het leukste aan mijn werk vind ik dat ik 
de ideeën, die zijn bedacht tijdens een 
brainstromsessie die ik begeleidde, soms 
terugzie op tv of op billboards. Dit zijn dan 
niet precies de ideeën die zijn bedacht tijdens 
de brainstormsessies, maar hebben een kleine 
twist gekregen. De is dan bedacht tijdens de 
brainstromsessie 
en de twist bij het 
uitwerken van het 
idee.

om tot creatieve ideeën te komen. Tijdens 
brainstromsessies die begeleid wordt door 
een externe begeleider komen er altijd nieuwe 
ideeën voorbij, wat niet meteen wil zeggen dat 
deze ideeën daadwerkelijk worden uitgevoerd. 
Het belangrijkste van een brainstromsessie is het 
creatieve proces, waardoor er originele ideeën 
worden bedacht, maar er wordt niet altijd voor 
het beste of origineelste idee gekozen. Vaak 
wordt er wel een stukje van het idee gebruikt bij 
de daadwerkelijke uitvoering. 

of warm is in fase drie. Is het dan nog steeds 
frisdrank? Of is het dan hete frisdrank? Het vaste 
patroon wordt door deze techniek doorbroken 
die je helpen om op een andere manier te 
denken over jou onderwerp.



Sportevenement 2015

Inhouse KPMG

Congres 2015

Congres 2015



Sportevenement 2015

Inhouse KPMG

Actieve Ledenweekend

Congres 2015

Congres 2015 Pre-master voorlichting

Sportevenement 2015



Sidekick16

FIFA
De Fédération Internationale de Football Association, kortgezegd de FIFA, is de internationale 
organisatie voor het voetbal. De organisatie is opgericht in Parijs in 1904 op een bijeenkomst van 
zeven Europese voetbalbonden, waaronder de Nederlandse bond. Inmiddels kent de FIFA 209 
leden, waarvan Soedan de laatste toevoeging was. De FIFA organiseert en beheert een aantal grote 
internationale voetbaltoernooien, met als belangrijkste toernooi het wereldkampioenschap, wat om de 
vier jaar gehouden wordt. Tijdens deze toernooien zorgt de FIFA voor de veiligheid in en rondom de 
stadions en bepaalt het voor de kaartverdeling en verkoop.Daarnaast zorgt de FIFA voor de nodige en 
goede arbitrage, neemt het beslissingen en bepaalt de straffen bij dopinggevallen en stimuleert het 
voetbalontwikkelingen in minder vermogende landen. Ook organiseert de FIFA jaarlijks de verkiezing 
voor de beste mannelijke en vrouwelijke voetballer en coach van het jaar, de winnaars krijgen de 
Gouden Bal. 

Over zeven jaar is het dan zover, het WK 
voetbal in Qatar. Ondanks dat het toernooi 
nog ver weg is, komt het toch regelmatig 

in het nieuws. Ook nu, begin mei 2015, is de 
discussie weer opgelaaid: een oud-medewerker 
van het campagneteam van Qatar heeft namelijk 

toegegeven dat er flinke sommen smeergeld 
zijn betaald, aan drie toenmalige leden van het 
hoofdbestuur van de FIFA, om het WK naar Qatar 

te halen. Rond de FIFA hangen meerdere van deze 
corrupte incidenten en schandalen.

Sinds 1998 is Sepp Blatter de voorzitter van de FIFA. Sinds zijn 
aanstelling is hij al omstreden vanwege de verdenking van fraude en 
omkoperij. Blatter was zelf geen stervoetballer aangezien zijn carrière 
bleef steken op de hoogste amateurklasse van Zwitserland, het land 
waar hij vandaan komt. Als bestuurder van diverse sportgerelateerde 
organisaties had hij meer succes, zo was hij onder meer voorzitter 
van het Zwitsers Olympisch Comité. Zijn loopbaan bij de FIFA begon 
in 1975 als technisch directeur.Vervolgens was hij van 1981 tot 1998 
secretaris-generaal om daarna de voorzitter van de bond te worden. 
De eerste beschuldiging van omkoping vond direct tijdens de 
eerste verkiezing plaats. Een stemgerechtigd lid van de Somalische 
voetbalbond verklaarde $100.000 te hebben ontvangen om op 
Blatter te stemmen. 

Ook recent is er veel om de persoon Sepp Blatter te doen. Zo liet Blatter in 2013 weten niet gecharmeerd 
te zijn van Cristiano Ronaldo, maar wel van diens sportieve rivaal Lionel Messi. Blatter maakte grappen 
over Ronaldo’s budget voor zijn kappersbezoeken en zette hem neer als commandeur. Na enige tijd 
boodt Blatter zijn excuus aan maar gaf weer duidelijk aan Messi te preferen als voetballer. Tijdens de 
loting voor het WK 2014 volgde er nog meer kritiek. Blatter verbrak namelijk de ingelaste minuut stilte, 
om de onlangs overleden Nelson Mandela te herdenken, al na 11 seconden.

Sepp Blatter



Lotingen voor het WK en FIFA zorgen al jaren voor 
opschudding. Je zou zeggen vanwege de spanning 
om te kijken wie de tegenstander wordt, maar bijna 
elke editie dient zich weer de vraag aan of het niet een 
gemanipuleerd schouwspel is. Ook bij de afgelopen 
editie was dit het geval. Secretaris-generaal Jérôme 
Valcke van de FIFA lootte de landen en presentatrice 
Fernanda Lima lootte de plaats in de groep. Fernanda 
Lima lootte dus alleen de volgorde van de wedstrijden. 
Telkens als er een balletje aan Valcke wordt gegeven 
gaan de handjes onder de tafel en wordt er een 
gladgestreken papiertje boven tafel gehaald. Raar 
aangezien de papiertjes zouden moeten krullen 
doordat ze uit een rond balletje komen. Mevrouw Lima 
houdt de handjes wel boven tafel en dus hebben deze 
lootjes wel een krullende vorm. Manupilatie?

Eerdere lotingen zorgden soms voor flinke opschudding en regelmatig werd daarbij gesuggereerd 
dat de indeling van de landen niet eerlijk was verlopen. Tijdens de loting voor het WK 1982 was 
titelverdediger Argentinië al gekoppeld aan Schotland, maar door onhandig gedoe met de balletjes 
werd een nieuwe trekking noodzakelijk geacht. Bovendien was het vreemd dat gastland Spanje de 
toplanden in de tweede ronde sowieso zou ontlopen.Het had er op zijn minst de schijn van dat het 
commercieel gezien wenselijk was dat het organiserende land ver zou komen. Ook in 1998 deed deze 
situatie zich voor. Gastheer Frankrijk kon de traditioneel hoog aangeslagen Brazilianen op zijn vroegst 
in de finale tegenkomen. In 2006 viel in Leipzig de term manipulatie toen Lothar Matthäus een balletje 
liet vallen en een ander exemplaar ervoor terug pakte.Ook toen zorgde de loting voor verbaasde 
gezichten.Ook vanwege andere opvallende gebeurtenissen bleef de loting veel mensen bij. De WK-
loting brengt vaak leven in de brouwerij.

Gemanipuleerde loting

Nederlands gras
Sinds 1999 gaf de FIFA bijna 300 
miljoen dollar uit aan de aanleg 
van velden en de bouw van 
trainingscentra en hoofdkantoren. 
Een aantal Nederlandse bedrijven 
spelen een belangrijke rol in dit ont-
wikkelingsprogramma. 12% van het 
geld ging namelijk naar Nederlandse 
kunstgrasleveranciers. Greenfields 
en Edel Grass, beiden gevestigd in 
Genemuiden, ont-vingen zo’n 40 
miljoen van het ontwikkelingsgeld 
van de FIFA. Het gras is bestemd 
voor droge gebieden. Deze 
ontwikkelingshulp valt onder het 
Goal-programma van de FIFA. De 
doelstelling van het programma is 
om de infrastructuur van het voetbal 
bij alle 209 bonden te verbeteren.

Nederland wereldkampioen?
Er bestaat enige kans dat Nederland toch nog wereldkampioen 
wordt, de wereldkampioen van 1978. Oud-senator Ledesma 
van Peru heeft toegegeven dat de 6-0 overwinning van 
gastland Argentinië op zijn land onder politiek druk tot stand 
kwam en dat Peru het thuisland behoorlijk wat hulp boodt. 
Door de ruime overwinning haalde Argentinië de finale 
tegen Nederland en niet aartsrivaal Brazilië. De situatie was 
namelijk zo dat de Argentijnen met minimaal vier doelpunten 
verschil moesten winnen om de finale te halen. Niet alleen 
de uitslag viel op, maar ook het tijdstip van spelen roept 
vragen op. Het was zo geregeld dat de Brazilianen eerder op 
de dag speelden waardoor Argentinië precies wist wat voor 
uitslag zij nodig hadden. In ruil voor de overwinning op Peru 
zou Argentinië zorg dragen voor een dertiental Peruaanse 
dissidenten.Één van hen was Ledesma zelf. De FIFA heeft 
aangegeven dat de kans aanwezig is dat er een onderzoek 
naar de totstandkoming van de wereldtitel van Argentinië 
komt.  Maar of dit onderzoek er gaat komen? Nederland 
zou in elk geval de nieuwe wereldkampioen worden bij een 
eventuele afname van de titel van Argentinië.



De vierdejaars student18

Opleiding
Voordat ik hier aan de Hanzehogeschool studeerde, 
heb ik in Assen een MBO diploma bedrijfsadministratie 
behaald. Gedurende deze periode had ik nog 
geen idee wat ik later wilde worden. In het derde 
jaar moest ik een keuze maken waarin ik verder 
wilde studeren. In dit jaar kregen wij te maken met 
verschillende beroepen in de economische sector, 
waar accountancy ook een deel van was en wat mij 
erg aansprak. Daarvoor had ik nog nooit stilgestaan 
bij de accountancy, maar nu zou ik niets anders willen.
Nadat ik afgestudeerd ben, zou ik graag bij één van 
de Big Four kantoren aan het werk willen. Dit komt 
door mijn eigen ervaring, mijn stage bij PwC en door 
verhalen van collega’s tijdens mijn stage. Omdat een 
stage heel erg belangrijk is voor de keuze tussen 
RA en AA en jouw persoonlijke ontwikkeling, heb ik 
gekozen om bij PWC te gaan stage lopen. De eerste 
indruk van een stage kan bepalen of je bij een Mkb-
kantoor of een groot kantoor beland.  Wanneer je 
stage gaat lopen, heb je natuurlijk te maken met een 
overgang van het studentenleven naar een voltijd 
stage. Ik had hier zelf in principe weinig moeite mee, 
omdat ik mijn stage vanaf het begin erg leuk vond 
en omdat ik op het MBO al drie stages van een half 
jaar had gelopen. 
Voordat ik deze opleiding heb gedaan, heb ik een 
MBO opleiding gevolgd, maar ook een groot deel 

van mijn studiegenoten komt van de HAVO. Ik denk 
dat er een groot verschil is tussen studenten die van 
het MBO komen en studenten die van de HAVO 
komen, als je kijkt naar de overgang van studeren 
naar een voltijd stage. Op het MBO heb je namelijk 
al drie stages gelopen. Hierdoor ben je bekend met 
het ritme van een volle werkweek en daardoor had 
ik waarschijnlijk ook weinig moeite met de overgang 
van studeren naar een voltijd stage. Studenten die 
van de HAVO komen hebben nog geen ervaring met 
stage lopen. Daarom kunnen  de eerste weken zeer 
intensief zijn. Je krijgt heel veel nieuwe informatie 
binnen en daarnaast zijn het lange weken. Hierdoor 
kan de overgang zwaar zijn. Daarentegen heb ik wel 
gemerkt dat studiegenoten die van de HAVO  komen 
een voorsprong hebben op andere onderdelen, 
zoals statistiek en wiskunde. 

Stage en afstuderen
Mijn stage bij PwC is zeer goed bevallen, ik zou het 
mijn medestudenten daarom zeker aanraden. Het 
leukste van stage was het werken bij de klant. De 
eerste dagen was ik vooral bezig met het controleren 
van kleinere posten, maar later in de week mocht ik 
ook de grotere en lastigere posten controleren. Wat 
ik minder leuk vind is op het kantoor werkzaam zijn. 
Niet vanwege mijn collega’s of de sfeer maar het 
liefst zit ik een gehele week bij de klant. 

 Naam:  Bryan Doorten
 Leeftijd:  22 jaar
 Studiejaar:  4
 Meeloopstage:  PWC
 Afstudeerstage:  ABN Amro
 Commissie:  Kascommissie

Mijn naam is Bryan Doorten, ik ben 22 jaar oud 
en ik zit momenteel in het laatste jaar van mijn 
studie Accountancy aan de Hanzehogeschool. 
Ik ben geboren en getogen in Assen maar sinds 
september woon ik in Groningen, waar ik druk 
bezig ben met afstuderen. In mijn vrije tijd ga ik 
vaak hardlopen en support ik FC Groningen.



Momenteel ben ik bij de ABN AMRO in Assen aan het 
afstuderen. Dit doe ik bij het Agriteam Noordoost-
Nederland. Zij bedienen melkveehouderijen, akker-
bouwers en wat diverse agrarische bedrijven. 
Mijn scriptie gaat over het effectiever inrichten 
van het acquisitieproces, een onderzoek over  
procesverbetering. Het is zwaar en ook veel werk, 
dit  omdat het lastig is dat de huidige studenten 
weinig onderzoeksvaardigheden hebben gehad. 
Deze onderzoeksvaardigheden komen momenteel 
wel steeds meer voor in het lesprogramma van 
eerstejaars en ouderejaars studenten. Als je niet 
goed weet hoe je het moet onderzoeken is het heel 
erg wennen en dan kan er extreem veel tijd in gaan 
zitten. Daarnaast zijn er ook nog colleges, wat een 
groot nadeel is, omdat daar ook tijd in gaat zitten. 
Zelf zou ik liever alleen bezig zijn met afstuderen 
en helemaal geen colleges volgen. Dit zou ik in de 
toekomst ook graag anders zien voor de studenten 
die na mij moeten afstuderen.

Tijdens het afstuderen komen er een aantal vakken 
uit de theorie sterk naar voren. Dit zijn voornamelijk 
vakken van de OAT ‘Bestuurlijke Informatievoorzienig’ 
en ‘Leer van de Accountantscontrole’. Tijdens de stage 
is het iets diverser, dan heb je ook nog te maken met 
‘Externe Verslaggeving’ en wat belastingrecht. Wat 
ook veel naar voren komt, maar tijdens de studie te 
weinig aandacht aan besteed wordt, is Engels. Ook 
mogen extra praktijkonderdelen in de gehele studie, 
zoals de beroepsoriëntatie in het eerste jaar.  Dat 
zou een goede voorbereiding op je stage zijn.

Door middel van mijn stage en ervaring heb ik 
gemerkt dat er twee soorten accountants zijn. Aan 
de ene kant een groep die heel erg streberig en 
perfectionistisch is en aan de andere kant een groep 
van mensen met hele goede sociale vaardigheden. 
Deze laatste groep kunnen het advies goed onder 
woorden brengen. Dit zie je in de praktijk ook terug. 
Uiteraard zijn ze beiden even belangrijk, omdat je 
elkaar aanvult waardoor er een sterk team ontstaat. 
Ook kan er natuurlijke sprake zijn van een combinatie 
tussen beiden. 

Naast mijn studie ben ik ook  actief lid bij Check. Ik ben 
een jaar penningmeester in de Symposiumcommissie 
geweest en dit jaar bekleed ik een functie in de 
Kascommissie. Ik vind het belangrijk dat je naast 
je studie bezig bent met andere activiteiten. Zo 
zit ik ook graag bij FC Groningen, omdat afleiding 
heel belangrijk is. Je moet de goede balans vinden 
tussen ontspanning en studeren om de studietijd 

zo effectief mogelijk te maken. Daarnaast is het 
heel goed voor je sociale ontwikkelingen om deel 
te nemen aan verschillende activiteiten en plaats te 
nemen in commissies van Check.

Toekomst
Als ik het HBO over zou mogen doen, zou ik niet 
veel anders doen. Ik ben tevreden met mijn manier 
van studeren en ik heb goede cijfers behaald. Het 
enige wat ik misschien anders zou doen is eerder 
uit huis gaan. Hoewel Groningen-Assen niet heel 
ver reizen is, is het toch heerlijk om in Groningen te 
wonen.

Na het behalen van mijn diploma ben ik van plan 
om een pre-master en vervolgens een master 
Accountancy te gaan volgen. Ik heb via verschillende 
kanalen verhalen gehoord die mij ervan overtuigd 
hebben om door te gaan met studeren. Ik zou dit 
graag voltijd willen doen wat ongeveer anderhalf 
jaar zal duren. Ik heb eerst getwijfeld om direct 
aan het werk te gaan, maar de keuze om door te 
studeren past beter bij mij. 

Ik zie mijzelf niet mijn hele leven lang in de 
accountancy werkzaam zijn. Eerst wil ik in de praktijk 
ervaring op doen, maar ik zie mijzelf op mijn 50e 
ook nog wel van carrière switchen. Het lijkt mij leuk 
om dan lezingen te geven of docent te worden. Op 
deze manier kan ik mijn eigen ervaringen delen aan 
de volgende generatie. Het kan ook zo zijn dat ik 
een hele andere kant op ga en in de politiek terecht 
kom. Ik ben later namelijk van plan om naar Den 
Haag te verhuizen. Veel familie van mij komt uit  Den 
Haag. Ik kom dan ook geregeld in Den Haag en het 
lijkt me  een prachtige stad om te wonen. De eerste 
jaren blijf ik echter wel lekker in Groningen wonen. 



Vanuit de vereniging20
Op donderdag 23 april hebben wij het sportevenement geïntroduceerd. Op deze manier konden 
leden elkaar beter leren kennen op een informele manier. De middag begon om half 5 met de eerste 
wedstrijd. De wedstrijden duurde ongeveer een kwartiertje met tussendoor de nodige pauzes. Iedereen 
was zeer positief, maar zoals Henny Huisman altijd zei, ‘Er kan maar één de winnaar zijn.’ De winnaars 
van het sportevenement waren Maaike, Franke, Merel, Klaas Bouke, Tim en Jelte die met deze prachtige 
beker en medaille de barbecue onveilig 
maakten. De barbecue vond plaats 
na het sporten, waar iedereen de 
prestaties van het sportevenement 
graag nog even herhaalde. De gehele 
dag werd afgesloten met een borrel in 
het Kasteel waar de nodige drankjes 
werden genuttigd om de dag tot een 
mooi einde te brengen. Wij hebben 
erg genoten van deze dag en zien alle 
sportieve checkers graag terug op het 
sportevenement van volgend jaar.

Tot dan!

Het bestuur



heeft gedrukt...

waar genoten werd van een broodje kebab...

wist je dat?
Het mogelijk is om te slapen
en dansen tegelijk...

Het nieuwe bestuur
op zoek is naar nieuwe

actieve leden...

Het actieve ledenweekend dit jaar plaatsvond
op Schiermonnikoog en dat de stoelen niet meer

Er tijdens het allerlaatste koffie-uurtje dit 

veilig waren op het eiland...

schooljaar volop taart aanwezig was...

De eerste commissie voor volgend jaar

Er een kandidaatsbestuurslid nog nooit heeft 

al is opgestart...

gehoord van het spelletje mexen...

De nieuwe rage onder Check’ers 
                                 de frisbee-adt is...

Er portfoliomappen beschikbaar zijn, waar 

Een bestuurslid kwijt was na een 

Er iemand uit het bestuur brak kan 

Check haar stempel op 

stapavond en teruggevonden is in een kebabzaak, 

zijn van cola...

De Congrescommissie een fantastische dag 
heeft neergezet in het Hampshire Hotel... 

Een Checker heel goed 
kan raven op Liquid 

Spirits van Claptone...

Een bestuurslid de hele ijskast vol heeft liggen met 
spinazie, omdat spinazie erg makkelijk om klaar te 

maken is...Er een Quest voor leden klaar ligt op 
kantoor...



Interview met Aart Veldman22

Introductie
Mijn naam is Aart Veldman, 
mede-eigenaar van D&U 
Groep. Wij, als D&U Groep, 
werken veel samen met J.J 
Smit, een kantoor in Delfzijl. Wij 
zijn beide in het bezit van een 
controlevergunning, wat extra 
toezicht en aandacht vraagt.
Echter bestaat de portefeuille 
bij D&U Groepvoor het grootste 
deel uit samenstelopdrachten. 
Door de vele professionals die 
bij D&U Groep werkzaam zijn, 
kunnen we alle klanten zo goed 
mogelijk helpen.

Toen ik bijna klaar was met mijn studie aan de CALO (Christelijke 
Academie voor Lichamelijke Opvoeding), zag ik al gauw dat ik geen 
werk zou vinden op dit gebied. Wel had ik behoefte aan een baan, 
omdat mijn vrouw in verwachting was. Mijn vader had me ooit als 
advies gegeven: “Je kunt altijd nog accountant worden”. Dit resulteerde in een aanmelding bij KMPG 
Zwolle. In september 2005 ben ik gestart met een opleiding aan de Nivra. Toen ik werkzaam was bij 
KPMG maakte ik deel uit van een fanatiek clubje. ‘De Mohikanen’, werden we genoemd. Nadat er na 
een jaar of 7 toch steeds meer collega’s de overstap maakten naar andere kantoren heb ik uiteindelijk 
gekozen om meer richting het Mkb te gaan. Ik ben overgestapt naar Deloitte. Hier hield ik me vooral 
bezig met opdrachten in het Mkb. Na zeven jaar Deloitte ben ik overgestapt naar de Jong & Laan. Bij 
de Jong & Laan was bij aankomst sprake van een grote fusie. Ze zochten een vestigingsleider bij de 
vestiging in Groningen. Nadat ik zeven jaar had gewerkt bij de Jong & Laan, waaronder als partner, ben 
ik gevraagd door D&U Groep Accountants en belastingadviseurs om mede-eigenaar en bestuurder te 
worden. Ik werk sinds november 2005 bij D&U Groep, al bijna tien jaar dus.

De overgang van Big Four naar Mkb

In het Mkb is de dynamiek veel groter en zijn de belangen kleiner. In de grote ondernemingen is er 
veel meer hiërarchie, waardoor je minder snel met de eigenaren zelf aan tafel zit. Ik ben nu bezig met 
de eigenaren en bestuurders zelf. Er komen fundamentele vragen bij hen op. Wat houdt mijn bedrijf 
gaande? Hoe kan ik mij aanpassen op de marktontwikkelingen? Daarnaast komen er veel persoonlijke 
en familievragen op tafel.



Opleiding bij D&U Groep

Als je tegenwoordig accountant wil worden, 
moet je nieuwsgierig zijn en blijven. Je kunt 
niet achterover blijven zitten. Je moet zelf het 
initiatief nemen. 

De slimme vak techneuten en de empatische 
medewerkers  moeten in goed evenwicht 
vertegenwoordigd zijn. Het is belangrijk dat je 
blijft leren, met als eerste prioriteit het afronden 
van je studie. 

Agro-sector

Vanuit de historie van D&U Groep hebben wij 
veel te maken met de agro-sector. Meneer 
Dijkhuizen, die D&U Groep oprichtte in 1917, 
gaf boekhoudlessen aan agrariërs.
Op dit moment kiest de agro-sector voor D&U 
Groep, omdat zij een goede band hebben met 
onze medewerkers. In de loop van de jaren 
heeft D&U Groep een groot klantenbestand 
opgebouwd en we zijn er in geslaagd om dit 
klantenbestand te behouden. Vaak zie je bij 
agrarische bedrijven dat het bedrijf over gaat 
van vader op zoon. Onze rol groeit mee met de 
familie ontwikkelingen. Uitbreiden

D&U Groep heeft niet als doelstelling om meer 
medewerkers aan te trekken. In de eerste vijf 
jaar dat ik hier werkte is D&U Groep van 20 naar 
40 personeelsleden gegaan. Door de effecten 
van automatisering hebben we minder mensen 
nodig. Je moet als accountantskantoor op de 
huidige economie aanpassen. Met minder 
mensen meer werk verrichten. 

Flexwerken

In principe vind ik flexwerken een goed initiatief 
en het is bij D&U Groep mogelijk om thuis te 
werken. Wij stimuleren dat echter niet, omdat ik 
waarde hecht aan het persoonlijk overleg, zowel 
voor professionele als informele zaken. Ik vind 
het belangrijk dat medewerkers altijd met hun 
vragen over moeilijke kwesties bij iemand terecht 
kunnen. Dat wordt minder als iedereen zou 
flexwerken. Daarnaast heb je de flexcontracten. 
Als je een werknemer een vast contract 
aanbiedt, geeft dit meer loyaliteit, maar soms 
is het voor ons als kantoor niet handig om een 
vast contract aan te bieden. Ook is lastiger om 
met flexwerkers een loyaal klantenbestand op te 

Toekomst

De toekomst van de accountant kan nog wel 
eens lastig worden. De accountant is op dit 
moment op zoek naar een nieuw verdienmodel. 
Vroeger deden accountants voor veel bedrijven 
de boekhouding, maar dat is tegenwoordig 
door de automatisering niet meer nodig. 
Ook willen ondernemers het liefst zo snel 
mogelijk de benodigde informatie, waardoor 
accountants efficiënt en snel moeten handelen. 
De onveranderde kernwaarde blijft hetcontact 
met de klant. Er is echter grote prijsconcurentie. 
Je prestaties moeten kloppen met de declaraties 
die je neerlegt. Veel organisaties werken nog 
met een traditioneel partnersysteem. Als er een 
zware financiering aanwezig is bij overnames 
tussenpartners  geeft dat een bepaalde externe 
prijsdruk. Dit zorgt voor spanning, omdat bij de 
omzet van organisaties sprake moet zijn van een 
groeimodel. Het laatste wat over de toekomst 
van de accountant te zeggen valt is dat het 
tegenwoordig niet meer alleen om boekhouden 
gaat, want door de automatisering kan de klant 
dit voor een groot deel zelf doen.

Als accountant heb je te maken met 
verschillende klanten, waardoor je veel kennis 
opbouwt. Daardoor kun je als accountant beter 
advies geven in verschillende omstandigheden. 
Ik denk dat het totaal aantal accountants zal 
dalen in de toekomst. Accountants zullen zich 
moeten blijven focussen op hun toegevoegde 
waarde. Het beroep blijft, evenals de meeste 
ontwikkelingen, veel in beweging.

“Wees nooit te 
benauwd om 

keuzes te maken.”
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bouwen, doordat deze mensen minder binding 
krijgen met de klanten. Op dit moment is het 
vormen van een flexibele schil in je organisatie 
wel belangrijk. Dat is helaas voor starters lastiger. 
Er zitten dus goede en slechte elementen in het 
flexwerken. Het is veilig voor het verdienmodel, 
maar de klantenbinding wordt er minder door.

Stagiair

Op dit moment heeft D&U Groep één stagiaire 
in dienst in de samenstel praktijk. Het ligt bij D&U 
Groep aan de stagiair zelf wat ze kunnen doen. 
In het begin zal de stagiair eenvoudig werk 
verrichten, maar als je dat onder de knie hebt, 
kan er al snel ingewikkelder werk bijkomen. Het 
hangt van de stagiair zelf af wat er allemaal kan 
en niet kan.

Tips

Ik kan stagiairs adviseren om tijdig te beginnen 
met zoeken naar een stage. Ook is het belangrijk 
dat een stagiair een duidelijke keuze maakt tussen 
de controlepraktijk en de samenstelpraktijk. Een 
stagiair moet analytisch en sociaalsterk zijn. 
Je moet zorgen dat je tijdens een sollicitatie 
opvalt.Een valkuil voor de meeste studenten is 
dat ze te snel te veel willen waardoor ze fouten 
gaan maken. Wees als student nieuwsgierig en 
betrokken. Je moet kunnen excelleren. Ik vind 
accountancy een mooi vak, omdat je met veel 
mensen samenwerkt. Daarnaast geldt voor de 
meeste ondernemers van Mkb bedrijven; ‘Geld 
is emotie.’ Hierdoor hebben ze respect voor je 
vak en willen ze iets van je leren. 

“Geld is emotie.”“Geld is emotie.”



Stelling25

“Het invoeren van digitale keurmerken voor softwarepakketen waarmee 
de accountant werkt zou een welkome aanvulling zijn op de uitoefening 
van het beroep als accountant. Uiteraard moet de accountant er zeker 
van zijn, dat bij gebruik van software voor het samenstellen en controleren 
van jaarrekeningen, deze software voldoet aan de te stellen criteria. In de 
meeste gevallen zal de softwareleverancier documentatie overleggen dat 
de aangeboden software aan die criteria voldoet. Blijft onverlet dat de 
accountant zich een oordeel hierover moet vormen. Het invoeren van een 
keurmerk zal een goede aanvulling zijn. Wel dient bij het instellen van een 
keurmerk helder te zijn hoe de borging van de kwaliteit geregeld is. Een 
ander punt is dat door toename van aanbieders, te denken aan apps, een 
keurmerk daarvoor een goede aanvulling is. Een optie daarbij kan zijn om 
dit keurmerk onder te brengen bij de beroeps-/belangenorganisaties van 
de accountants, zoals NBA of SRA.”

“Door het werken met meer digitale keurmerken – voor bijvoorbeeld software-
pakketten en salarissoftware – hebben accountants meer betrouwbaarheid dat 
administratieve processen veilig en volgens de wet verlopen.”

“Voor digitale keurmerken geldt in ieder geval voor mij: “less is more.” 
Hoe meer keurmerken er zijn, hoe groter de onduidelijkheden en valse 
verwachtingen. Door software kan de accountant zelf informatie halen uit 
de administratieve gegevens en de informatie gebruiken voor zijn of haar 
werkzaamheden. Het is dan ook nog maar de vraag of de accountant van 
de toekomst nog geïnteresseerd is in de ‘goede’ werking van processen….
Wel moet de accountant zekerheid hebben of hij alle gegevens heeft 
gekregen en dat de techniek altijd heeft gewerkt. Met de opkomst van 
het werken in de cloud zijn grenzen vervaagd en de ordners met facturen 
verdwenen. Daarnaast worden veel kritische processen uitbesteed 
waardoor kennis buiten de organisatie komt te liggen. Voor de accountant 
van de toekomst staat een mooie uitdaging te wachten.”

“Ik kan me voorstellen dat ondernemers en accountants waarde hechten 
aan een keurmerk, vooral als het keurmerk door verschillende partijen 
is samengesteld en aan duidelijke eisen voldoet. In dat opzicht zal een 
digitaal keurmerk een toegevoegde waarde kunnen hebben. Er zijn echter 
veel keurmerken op dit moment. Wellicht zijn dit er te veel? Bovendien zal 
de vraag moeten worden gesteld of een keurmerk nodig is.

Ik betwijfel of een keurmerk van zodanige invloed is dat de werkzaamheden 
echt makkelijker zullen worden. Er blijft bijvoorbeeld altijd een risico bestaan 
dat er geknoeid kan worden met software. Ook gaan de ontwikkelingen 
binnen de ICT zo snel dat de software regelmatig getoetst moet worden 
aan het keurmerk. Dit zal naar mijn mening niet bijdragen aan het 
vergemakkelijken van de werkzaamheden van accountants.”

Jan van Zanden
Vennoot bij Priore

Koen Duursma
Docent Hanzehogeschool

Lies Hummelink
Intern Coördinator 
Kandidaatsbestuur 15/16



Dankwoord26
Beste Checker,

Wat ontzettend leuk dat jullie ons magazine weer doorgelezen hebben en aanwezig zijn geweest bij onze 
activiteiten. Jullie hebben ons veel plezier gebracht en waardering gegeven, waardoor wij met veel plezier en 
met een positieve blik terugkijken op het afgelopen jaar met veel hoogtepunten. Als eerst willen wij daarom onze 
sponsoren bedanken, zonder hen hadden wij nooit zoveel activiteiten kunnen organiseren.

Nadat wij als kandidaatsbestuur goed werden gekeurd, kwamen wij voor het eerst in actie voor het werven van 
nieuwe leden tijdens het introductiekamp in Appelscha voor eerstejaars accountancystudenten. Het jaar begon 
meteen goed, want bijna alle aanwezige eerstejaars schreven zich in als lid van Check. Na deze goede start 
begon het jaar pas echt met de goedkeuring van ons beleidsplan op de eerste Algemene Ledenvergadering 
in september. Het eerste product dat wij lanceerden was de promotiefilm, die gebruikt werd voor het werven 
van nieuwe leden. De eerste grote activiteit was het Symposium, dat eind oktober plaatsvond. Het was een 
zeer geslaagde dag met enthousiaste studenten die ruimte hadden om contact te leggen met alle aanwezige 
kantoren. Inderdaad: ‘alle’ kantoren. Dit jaar werd namelijk het speeddaten geïntroduceerd. Dit hield in dat je met 
een groepje van ongeveer zes studenten kennis kon maken met alle aanwezige kantoren door middel van het 
bespreken van ethische dilemma’s. Dit werd erg goed ontvangen, niet alleen door de studenten, maar ook door 
de kantoren. In december vond niet alleen de eerste inhouse plaats, maar ook de studiereis naar Amsterdam. Met  
een groep van 28 studenten vertrokken wij maandagavond naar onze hoofdstad. We hebben daar  informatieve, 
gezellige maar toch ook creatieve dagen gehad, waar nog steeds over nagepraat wordt. 

Het nieuwe jaar 2015 werd natuurlijk, als vanouds, ingeluid met het nieuwjaarsdiner. Hier werd de almanak 
gepresenteerd door de Almanakcommissie. De almanak met als naam ‘The Soundcheck’ werd goed ontvangen 
en verdeeld onder de aanwezige en actieve leden.  Nadat er drie inhouses door de Bedrijfsbezoek en 
Studiereiscommissie, twee thema-avonden in samenwerking met de universitaire studievereniging ‘Pro Memorie’ 
werden georganiseerd en de secretaris aftrad, was het tijd om een nieuwe activiteit in te luiden, namelijk het 
sportevenement. Er waren veel sportieve Checkers die er een gezellige dag van hebben gemaakt. Na deze 
nieuwe activiteit kwam het einde al in zicht en was het tijd voor onze laatste grote activiteit: het congres. Met 
als thema ‘Back to Business’ heeft de Congrescommissie ervoor gezorgd dat de dag soepel verliep en iedereen 
tevreden terugkijkt op deze dag. Het sportevenement was niet de enige nieuwe activiteit. In samenwerking met 
de financiële studievereniging aan de RUG ‘Risk!’ hebben wij een voorlichtingslezing georganiseerd voor derde- 
en vierdejaars die na hun afstuderen willen beginnen aan de pre-master aan de RUG. De lezing werd goed 
bezocht. Wij denken dan ook dat wij ,samen met ‘Risk!’, nog meer voor onze leden kunnen betekenen. 

Tot slot de Magazinecommissie. Het eerste halfjaar bestond deze uit het bestuur, het tweede halfjaar vormden 
leden deze commissie. Het was telkens weer een klus om 650 magazines met de hand in te pakken, maar met 
een kopje koffie en een goed gesprek was het zo klaar. Dit jaar zijn er drie magazines uitgekomen, waarin wij, in 
het derde en tevens laatste magazine van het verenigingsjaar 2014/2015, de eer hebben gekregen om jullie te 
bedanken voor jullie inzet en betrokkenheid bij de vereniging. Wij hopen dat we volgend jaar weer veel nieuwe, 
enthousiaste Checkers mogen verwelkomen. Zij zullen het nieuwe bestuur gaan ondersteunen bij de organisatie 
van de activiteiten. Voor ons is het tijd om een stap terug te zetten en onze opvolgers veel succes en een 
ontzettend leuke tijd te wensen.

Met vriendelijke groet,

Het 21e bestuur,

Nena Tans                     Brian Oosterhof               Koen Gerlsma                 Sveva Stummel
  Voorzitter                            Penningmeester                 Intern Coördinator                  Intern Coördinator
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