


Editorial

Beste lezers,

Ik wil deze laatste editorial van mij beginnen met een vraag en dat is de 
volgende: “Hoe goed vertrouw jij je medemensen?”. “Durf jij je mede-
mensen te vertrouwen op hun blauwe ogen?” Het is lastig om hier een 
goed antwoord op te geven. Het is heel verschillend om welke persoon 
het gaat en in welke situatie je iemand vertrouwt. 

En dan komen we bij ‘ons’, de accountant, deze is volgens de theorie 
betrouwbaar, integer, onafhankelijk en noem allemaal maar op. Maar is 
dit nog wel zo? De laatste jaren is het maatschappelijk verkeer wel wat 
wantrouwender geworden ten opzichte van de accountant. Als er dan 
iets misgaat bij een bedrijf wordt de accountant er op aan gekeken dat 
hij iets had moeten zien. De vraag is dan of dit terecht is en hoe de ac-
countant hierop in moet spelen. 

Over dit onderwerp gaat dit magazine, wij hebben de controller van Auto 
Century geïnterviewd en aan hem gevraagd hoe hij tegen de accountant 
aankijkt. Op deze manier krijgt u een interessant beeld van hoe het 
bedrijfsleven tegen de accountant aankijkt. Hoewel het per bedrijf en 
persoon weer heel erg verschilt. 

Daarnaast hebben wij twee controleleiders bij Ernst & Young gevraagd 
naar hun mening over de rol van de accountant bij een bedrijf en in hoe-
verre een accountant ergens aansprakelijk voor is. Ook hebben wij Theo 
van der Werff gevraagd naar zijn mening over het accountantsberoep en 
hoe de accountant moet anticiperen op de ontwikkelingen in het maat-
schappelijk verkeer. Dit zijn twee hele verschillende meningen die naar 
voren komen in dit magazine, erg interessant!

Daarnaast vindt u nog een artikel van Nyenrode in dit magazine. Dit 
gaat over de studies die ze aanbieden en hoe je daar wordt opgeleid. Erg 
interessant voor alle studenten die de controlepraktijk in willen en nog 
een master willen volgen na het HBO. Ook vindt u nog een verslag van 
het afgelopen congres en de lezingborrel van PwC. Dus was u er niet bij? 
Lees dan hoe het was en kom de volgende keer ook!

Verder vindt u in dit magazine ook weer onze vaste onderdelen. De chip-
pendale is dit keer gedaan met onze secretaris, Cyanne Welgraven. In 
‘beginnend accountant’ vertelt oud-checkbestuurslid Christa van der Lei 
over haar werk bij KPMG. Daarnaast vertelt Pim Analbers in ‘student in 
buitenland’ hoe zijn stage op Suriname bevalt en stellen commissies zich 
voor. Ook de vaste columnisten Edwin Bulthuis, André Miedema en Piet 
Rienks hebben hun bijdrage weer geleverd. Via deze weg wil ik hun ook 
hartelijk bedanken voor alle columns die ze hebben geschreven dit jaar! 

Als laatste wil ik jullie nog een hele fijne vakantie toewensen en hopelijk 
kunnen we erg genieten van het mooie weer! 

Met vriendelijke groet, 

Marieke de With 
Voorzitter Magazinecommissie 2011/2012

Editorial

ONLINE2-WEK ELIJ K S VA K B LA D EVENTS

Accountancynieuws houdt je op de hoogte van alles wat speelt in 
de branche en signaleert trends al in een vroeg stadium. Elke dag.

 Dagelijks actueel nieuws via accountancynieuws.nl
 
 Drie keer per week een update via de e-zine
 
  Tweewekelijks het vakblad bij je in de bus, met nieuws, vaktechniek, analyses, 

reportages en ontmoetingen met mensen uit de praktijk
 
 Interessante discussies met vakgenoten via de Accountancynieuws LinkedIn groep
 
 Volg Accountancynieuws via Twitter: Twitter.com/accountancynws
 
  Volg Accountancynieuws op Facebook: Facebook.com/accountancynieuws

 Events: Accountancynieuws ICT, Trends, Triple-A events  en jaarlijks in oktober de 
Accountancynieuwsdag, hét event voor de Accountancybranche

Boeken

Accountancynieuws-PE abonnement met online cursussen

Ook aankomend accountancyprofessional? Neem dan nu een gratis abonnement op
Accountancynieuws. Ga naar www.accountancynieuws.nl/studenten

WAT SPEELT ER VANDAAG?
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Beste lezers,

Dit is alweer het vierde en laatste magazine van het jaar, wat ook be-
tekend dat het studiejaar ten einde loopt. Hierdoor komt mijn eigen 
bestuursjaar (2012/2013) steeds dichterbij. Voordat ik verder ga zal 
ik mezelf even kort voorstellen. Mijn naam is Anka Visser, ben 20 jaar 
oud en woon in Groningen. Het afgelopen jaar ben ik naast vicevoor-
zitter ook nog het hele jaar actief geweest in de Magazinecommissie. 

Mijn keuze voor het bestuur lag niet meteen vast. Ik ben eerst gebeld 
of ik interesse had in een informerend gesprek. Ik wist nog niet  goed 
wat het allemaal inhield. Door de verhalen die ik tijdens dit gesprek 
heb gehoord ben ik enthousiast geworden over een functie in het 
bestuur. Na wat nadenken, heb ik besloten te gaan voor de functie 
als voorzitter. 

Op 20 maart was er de ALV, waar ik ben verkozen tot vicevoorzitter 
van Check. De tijd gaat zo snel, zo heb je nog een informerend ge-
sprek en zo ben je vicevoorzitter. Na deze ALV begon het dan echt. 
Ik loop nu sinds die ALV mee met het huidige bestuur, om zo alles 
te leren voor volgend jaar. In deze periode heb ik een hoop dingen 
geleerd bijvoorbeeld over de verschillende commissies binnen Check 
en over hoe het allemaal gaat binnen deze commissies. Verder ben 
ik elke week aanwezig bij de vergaderingen van het huidige bestuur, 
om zo ook die kant van het bestuur te bekijken. “Waar moet je bij-
voorbeeld allemaal aan denken als er activiteiten zijn” en “Hoe leid 
je een vergadering?” Ook ben ik vanaf die ALV begonnen met het 
zoeken van mensen voor het nieuwe bestuur. 

Tijdens de bestuursbekendmakingsborrel heb ik dan mijn nieuwe be-
stuur voor 2012/2013 bekend gemaakt. Op de ALV van 12 juni zijn 
zij goedgekeurd als het nieuwe bestuur. Dit bestuur is als volgt sa-
mengesteld; Lionel Rogers (secretaris), Wibren van der Molen (pen-
ningmeester), Ryanne Ufkes en Henry Pan (intern coördinatoren). 

Na een jaar lang zwoegen is het tijd voor de zomervakantie. Daar 
zullen wij ook zeker van gaan genieten, maar er moeten ook nog 
andere dingen gedaan worden. Tijdens de zomervakantie zal ik met 
mijn nieuwe bestuur langs de accountantskantoren gaan, die Check 
sponsoren. Daarnaast zullen wij onze plannen voor volgend jaar op 
papier zetten.

Ik kijk uit naar volgend jaar en hoop dat het een super leuk jaar 
wordt. Tot slot wens ik iedereen alvast een hele fijne vakantie en tot 
volgend jaar!

Anka Visser
Vicevoorzitter

Gecontroleerd worden door een 
accountant

Accountants staan de laatste tijd vaak negatief in het nieuws. Het komt vaak naar voren dat een ac-
countant geen juist oordeel heeft gegeven. Wij vroegen ons af hoe een controller bij een groot bedrijf 
tegen een accountantscontrole bij zijn bedrijf aan kijkt. We zijn bij Bert Kunst, groepscontroller bij Auto 
Century, geweest en hebben hem gevraagd naar zijn ervaringen met de accountant, en in hoeverre hij 
zijn accountant vertrouwt.B
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Mijn naam is Bert Kunst, ik werk 
nu sinds 4 jaar bij Auto Century. 
Hiervoor heb ik in Leusden ge-
werkt bij Pon, dit is de impor-
teur van Volkswagen, Audi, VW 
Bedrijfswagens, Seat, Skoda, 
Porsche, Bentley en Lamborg-
hini. Toen er een vacature in 
Groningen kwam en ik de kans 
kreeg om hierheen te gaan heb 
ik deze kans dan ook gegrepen. 
Ik kom zelf ook uit het noorden 
en heb econometrie gestudeerd 
in Groningen aan de Rijksuni-
versiteit. Ik ben nu controller 
bij Auto Century, ik houd vooral 
van cijfertjes, maar alle regel-
tjes om de externe verslag-
geving beheers ik niet in den 
treure. Maar alle mensen op de 
financiële administratie kunnen 
dit gelukkig beter dan ik. Auto 
Century is een bedrijf dat alles 
doet omtrent auto’s en de mo-
biliteit daar omheen. De hoofd-
taken zijn het verkopen van 
nieuwe en gebruikte auto’s, het 

inkopen van nieuwe en gebruik-
te auto’s en het onderhouden, 
leasen en verhuren van auto’s. 
Maar ook als men schade heeft 
aan zijn of haar auto of onderde-
len nodig heeft kan men bij Auto 
Century terecht.  Auto Century 
heeft vestigingen in de provincie 
Groningen en in het noorden van 
Drenthe. De administratie voor 
alle vestigingen gebeurt op het 
kantoor in Tynaarlo. 

Controllerfunctie bij 
Auto Century
We hebben als eerste gevraagd 
wat de functie van controller bij 
Auto Century inhoudt. De heer 
Kunst is binnen Auto Century 
verantwoordelijk voor de gehele 
administratieve afhandeling van 
alle vestigingen van Auto Cen-
tury. Onder de administratieve 
afhandeling valt het controleren 
van de kas- en bankboeken en de 
bewaking van de crediteuren en 
debiteuren. En daarnaast ook de 
controles van de boekingsgan-
gen en interne en externe (finan-
ciële) rapportages. Daarnaast 
is hij ook verantwoordelijk voor 
de ICT binnen het bedrijf. Hier-
bij gaat het over het aansturen 
van de medewerkers die alle ICT 
regelen. Deze afdeling zorgt er-
voor dat elke medewerker over 
de juiste technologie beschikt om 
zijn werk optimaal te kunnen uit-
voeren. Het is dus een hele brede 
functie. 

Het opstellen van de 
jaarrekening
Binnen Auto Century is er een 
erg strakke deadline voor de 
jaarrekening. De eerste weken 
van januari zijn dan druk. Auto 
Century levert voor 15 januari de 
jaarrekening van het bedrijf aan 
het moederbedrijf ‘Pon’ in Leus-

den. Binnen Auto Century wordt 
de jaarrekening opgesteld door  
vier medewerkers. De heer Kunst 
stuurt dit aan en stelt de jaarre-
kening samen met zijn collega’s 
op. Als het concept doorgestuurd 
is naar Pon wordt hij daar samen-
gevoegd tot een geconsolideerde 
jaarrekening. Vervolgens wordt 
de jaarrekening in Leusden ge-
controleerd door de accountant. 
Deze controle gebeurt door het 
bedrijf KPMG. Het streven is dat 
de controle eind januari is afge-
rond. Dit is erg snel, waarbij het 
zaak is om gedurende het jaar de 
administratie op juiste en accu-
rate manier op orde te hebben.  

Het belang van controle
De heer Kunst vindt het belang-
rijk dat de jaarrekening wordt 
gecontroleerd door de accoun-
tant. Door de jaarrekening te la-
ten controleren, kun je het afge-
lopen jaar afsluiten. Je bent er op 
dat moment dan zeker van dat 
de jaarrekening een goede weer-
gave van de werkelijkheid is. De 
collega’s van de heer Kunst krij-
gen daarnaast een bevesting van 
hun werk doordat ze een goed-
keurende verklaring ontvangen 
op de jaarrekening. Dat het goed 
is gedaan. Daarnaast wordt er 
door leveranciers van Auto Cen-
tury wel eens gevraagd naar een 

‘‘Je bent er op dat 
moment dan zeker van 

dat de jaarrekening 
een goede 

weergave van de 
werkelijkheid is’’

Bestuurspraat
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‘‘Tijdens de week van 
de interim-controle 
werkt de heer Kunst 

intensief samen met de 
accountant’’
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de auto dan een jaar nieuwer is. 
In december zijn er dan wel twee 
keer zoveel auto’s als normaal. 
De accountant controleert dan in 
één dag alle vestigingen in teams 
samen met mensen van Auto 
Century. Op dat moment zijn er 
vaak ongeveer 700 tot 800 auto’s 
bij Auto Century aanwezig die al-
lemaal gecontroleerd moeten 
worden of ze op de voorraadlijst 
staan. Daarnaast moet per auto 
ook gecontroleerd worden of het 
kenteken klopt en de nodige in-
formatiepapieren van de auto’s 
aanwezig zijn. Gelukkig klopt de 
voorraad altijd wel, er zijn wel 
eens auto’s te veel geweest maar 
nog nooit te weinig, welke dan 
achteraf gewoon klantenauto’s of 
auto’s van het personeel bleken 
te zijn. 

goedkeurende verklaring, daar-
voor is het van belang dat ze 
gecontroleerd worden. Voor de 
bank hoeft het echter niet; Auto 
Century heeft een eigen bank 
die de financiering regelt en het 
jaarrekeningproces loopt via het 
moederbedrijf Pon.  

De accountantscontrole
De accountantscontrole vindt 
plaats in Leusden, de heer Kunst 
gaat een dagdeel of dag naar 
Leusden om vragen te beant-
woorden die de accountant over 
de jaarrekening van Auto Cen-
tury heeft. Daarnaast komt de 
accountant één week in het jaar 

langs in Tynaarlo bij de admi-
nistratie van Auto Century om 
de interim-controle uit te voe-
ren. In deze week wordt het be-
drijf doorgelicht met betrekking 
tot de processen. Deze controle 
vindt plaats in september of ok-
tober. Alle processen worden dan 
van het begin tot het eind gecon-
troleerd. Dus vanaf binnenkomst 
van een factuur tot de uiteinde-

lijke betaling. Doordat al deze 
controles worden gedaan kan de 
uiteindelijke jaarrekeningcontro-
le dan ook veel sneller verlopen. 
De accountant komt dan tijdens 
de controle ook niet meer naar 
Tynaarlo toe. Tijdens de week 
van de interim-controle werkt 
de heer Kunst intensief samen 
met de accountant. Hij vindt het 
niet vervelend dat de accountant 
langs komt: “De controle is ver-
plicht, maar niet gelijk onprettig.” 
De heer Kunst vindt het belang-
rijk dat de controle plezierig ver-
loopt; “dan heb je er als bedrijf 
ook het meeste aan.“ De heer 
Kunst maakt er dan ook wel ge-
bruik van, door vragen te stellen 
aan de accountant. Voorbeelden 

van vraagstukken die hij voorlegt 
aan de accountant zijn vraag-
stukken over nieuwe regelingen 
op belastinggebied of hoe je met 
deze regelingen om moet gaan. 
“De accountant is hier meer in 
gespecialiseerd. Zo kan je dus 
ook je voordeel er mee doen dat 
de accountant langskomt voor de 
controle. De accountant stelt ook 
wel veel vragen en soms is het 

dan ook wel eens vervelend want 
ze zijn ook niet zomaar tevreden 
met een antwoord. Maar het is 
ook juist goed dat de accountant 
wel kritisch blijft om de zaken 
goed op orde te hebben.” 

Voorraadinventarisatie
De accountant komt ook nog eens 
in het jaar langs voor de inven-
tarisatie van de voorraad nieuwe 
en gebruikte auto’s. Dit gebeurt 
vaak eind oktober of begin no-
vember en niet op 31 december 
wat gebruikelijk is. Dit komt om-
dat op 31 december de voorraad 
ontzettend hoog is en het dan 
ook geen realistisch beeld geeft, 
hierdoor vindt de controle eer-
der plaats. De klanten van Auto 
Century willen vaak in januari 
een nieuwe auto kopen, omdat 

‘‘Maar het is ook juist 
goed dat de accountant 
wel kritisch blijft en na 
afloop heb je dan ook 

een goedkeurende 
verklaring’’

Functie van de jaarreke-
ning voor het bedrijf
Bij Auto Century heeft de jaarre-
kening vooral een functie naar de 
leveranciers toe en voor zichzelf 
dat ze hun werk goed hebben ge-
daan. Er wordt verder geen stu-
ringsinformatie uitgehaald. Het 
bedrijf wordt vooral aangestuurd 
op de maandelijkse rapporta-
ges die de afdeling administratie 

maakt. De jaarrekening is meer 
een samenvoeging van deze rap-
portages. Daarnaast ziet de heer 
Kunst de rol van de accountant 
ook niet als adviseur voor be-
drijfseconomische vraagstukken. 

De accountant weet veel van de 
regeltjes voor de verslaggeving 
en voor de belastingen en kan het 
bedrijf zo een dienst leveren door 
te controleren of de jaarrekening 
klopt. Als er bedrijfseconomische 
vraagstukken in het bedrijf zijn 
dan vraagt Auto Century andere 
specialisten of consultants om 
hun te adviseren. De rol van de 
accountant ligt hier niet in en dat 
is wat de heer Kunst betreft ook 
niet nodig. 

De controller kan zelf de 
jaarrekening samenstellen 
daar is geen accountants-
verklaring voor nodig.
Hier is de heer Kunst het mee on-
eens. Hij is van mening dat een 
bedrijf of controller wel zelf de 
jaarrekening kan opstellen, maar 
de controle moet wel door ie-
mand anders worden gedaan. “Je 
kunt jezelf niet controleren aan-
gezien je je eigen fouten zelf niet 
ziet. Accountants zijn bij uitstek 
geschikt om als derde persoon te 
kijken naar dingen in het bedrijf. 
Iemand die zichzelf gaat contro-
leren, dat komt nooit goed.” 

Een accountantsverklaring 
is bij de meeste bedrij-
ven niet van toegevoegde 
waarde, omdat ze vaak wel 
iemand in dienst hebben 
die zelf genoeg verstand 
heeft van de jaarrekening.
De heer Kunst is van mening dat 
het wel degelijk een toegevoeg-
de waarde heeft.  Een accoun-
tant let op andere dingen, zoals 
functiescheiding en autorisatie. 
Door het oog van de accoun-
tant over de onderneming te la-
ten gaan, houdt je jezelf scherp. 
De accountant wijst je op de ri-
sico’s die ontstaan. Je kunt je 
eigen kwaliteit verbeteren door 
middel van de accountant, door 
daar kennis weg te halen.  De 
regels moeten worden nageleefd 
en een accountant kijkt toch op 
een meer onafhankelijke manier 
naar dingen. De heer Kunst ziet 
de accountant dan ook als iets 
positiefs.

“In december zijn er 
dan wel twee keer 
zoveel auto’s als 

normaal’’

‘‘De rol van de 
accountant ligt hier 

niet in en dat is wat de 
heer Kunst betreft ook 

niet nodig’’
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Vanaf het verenigingsjaar 
2009/2010 ben ik actief gewor-
den binnen Check en heb ik sa-
men met mijn commissie het 
Checkcongres georganiseerd. 
Dit was mij toen zo goed beval-
len dat ik in het verenigingsjaar 
2010/2011 in het bestuur ben 
gegaan als penningmeester. In 
deze tijd heb ik heel veel plezier 

Ook dit keer is commissie voorgesteld weer te vinden in het magazine. Deze laatste keer wordt de Bor-
rel & Dinercommissie aan u voorgesteld. De commissie die u wellicht al een aantal gezellige avondjes 
heeft bezorgd! De commissie bestaat uit de volgende personen: Alexander van Bolhuis, Maaike van der 
Velde en Jante Dupon. 
Tekst:Borrel en Dinercommissie onder redactie van de Magazinecommissie

“Op dit moment ben ik 
aan het rondreizen in 

Zuid-Oost Azie”

Commissie voorgesteld: borrel en diner 
commissie
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Jante Dupon
Ik ben Jante Dupon, 24 jaar. 
Inmiddels ben ik afgestudeerd 
sinds februari 2012. Op dit mo-
ment ben ik aan het rondreizen 
in Zuid-Oost Azie. Vanaf septem-
ber wil ik beginnen met werken.

In 2009 heb ik deel uit gemaakt 
van de Symposiumcommissie. 
Voor deze commissie moest er 
veel geregeld worden met be-
trekking tot het zoeken van een 
locatie, de sprekers en een dag-
voorzitter. Een leuke commissie 
waarbij je iedere week vergadert 
over de ontwikkelingen.

Op dit moment zit ik in de Borrel 
& Diner commissie. Deze com-
missie is super gezellig. Het is 
leuk om restaurantjes en borrel-
locaties te zoeken in de stad on-
der het genot van een drankje. 
Vanaf maart regelen Maaike en 
Alexander alle activiteiten, om-
dat ik mij niet in Nederland be-
vind.

De Borrel & Diner commissie 
is onderscheidend, omdat je 
veel informele activiteiten or-
ganiseert. Wij hebben daardoor 
ook informele ‘vergaderingen’. 
Meestal gaan we samen eten of 
borrelen in de kroeg. Onze favo-
riete vergaderplek is dan ook bij 
Alexander thuis onder het genot 
van een 3-gangen diner.

Het leukste aan de commissie is 
dat wij maar met drie commis-
sieleden zijn en daardoor snel 
beslissingen maken. Na afloop 
van de vergadering is er dan nog 
genoeg tijd om gezellige dingen 
te doen.

Maaike van der Velde
Mijn naam is Maaike van der 
Velde, ik ben 21 jaar en woon al 
2,5 jaar in Groningen. Op dit mo-
ment zit ik in het vierde jaar van 
de studie. In september begin ik 
met afstuderen. In mijn vrije tijd 
korfbal ik bij korfbalvereniging 
LDODK (Gorredijk) en vind ik het 
leuk om gezellige dingen te doen 
met mijn vriendinnen. 

Ik ben actief bij Check sinds mijn 
tweede jaar accountancy  toen ik 
werd benaderd voor de Promotie-
commissie. Op dat moment was 
er niemand uit mijn klas die in 
een commissie zat, dus het leek 
mij een leuke manier om ook an-
dere mensen te leren kennen. 
Vorig jaar heb ik in het bestuur 
gezeten, wat ook een leerzame 
ervaring was. 

Meestal zitten in de Borrel en Di-
nercommissie de bestuursleden 
van vorig jaar. Het was dan ook 
logisch dat Alexander en ik wer-
den benaderd. We hebben direct 
“ja” gezegd. Onze commissie is 
onderscheidend in het feit dat 
wij de leukste activiteiten mogen 

organiseren, namelijk de borrels 
en diners! Tevens zijn we ook 
creatief in het bedenken van de 
thema’s. 

We vergaderen altijd bij iemand 
thuis. Meestal gaan we eerst een 
hapje eten en daarna de stad in 
om geschikte borrel- en dinerlo-
caties te vinden. Onze commis-
sie is de leukste commissie van 
Check, omdat  wij met zijn 3en 
een goede combinatie zijn. Tij-
dens de vergaderingen en buiten 
school om is het dan ook altijd 
gezellig! 

V.l.n.r.: Jante Dupon, Alexander van Bolhuis en Maaike van der Velde

Wij (Alexander, Jante en Maaike) zijn de befaamde Borrel & Diner commissie van dit verenigingsjaar. De 
commissie heeft dit jaar vele gezellige (thema)borrels georganiseerd. Herinneren jullie je nog de borrels 
“Uit je plaat als sportfanaat” en “Prominent met Jeugdsentiment”? Wij in ieder geval wel! 

Tevens zijn jullie ons tegengekomen  op het Nieuwjaarsdiner en de diners aansluitend op het congres en 
het symposium. Wij hopen dat we jullie een jaar vol gezelligheid hebben gebracht! 

Alexander van Bolhuis
Mijn naam is Alexander van Bol-
huis, 23 jaar en woonachtig sa-
men met mijn vriendin in de stad 
Groningen. Op dit moment zit ik 
in het vierde studiejaar van de 
opleiding en heb net de beroem-
de OAT gemaakt. Naast mijn stu-
die werk ik al sinds mijn 16e bij 
de Albert Heijn in de stad.

gehad en daarnaast ook veel ge-
leerd.

Ik heb gekozen voor deze com-
missie omdat ik na mijn bestuur-
sjaar niet helemaal in een zwart 
gat wilde vallen en daarom leek 
het mij erg leuk om mijn carrière 
bij Check af te sluiten bij de Bor-
rel- en Dinercommissie. 

Wij zijn onderscheidend van de 
andere commissies, omdat wij de 
leden op onze activiteiten de mo-
gelijkheid geven elkaar te leren 
kennen op een gezellige en infor-
mele manier onder genot van een 
hapje en een drankje. Een echte 
favoriete vergaderplek hebben 
wij niet echt. Vaak gaan we met 
elkaar eten bij iemand thuis en 
daarna brainstormen over leuke 
thema’s voor de borrels. Maar 
natuurlijk gaan wij ook de stad in 
om leuke borrel- en dinerlocaties 
te zoeken. 
Het leukste van de commissie is 
wel het lekkere eten bij de diners 
en de feestjes die je met elkaar 
maakt tijdens de borrels. 

“Vorig jaar heb ik in 
het bestuur gezeten”
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B
eginnend accountant 

In deze rubriek beginnend accountant vindt u het verhaal van Christa van der Lei. In de eerste drie 
magazines zijn de controlepraktijk bij een groot kantoor, de samenstelpraktijk bij een mkb-kantoor en 
een groot kantoor aan de orde gekomen. In dit magazine leest u haar ervaring. Christa is werkzaam bij 
KPMG in de controlepraktijk daarnaast volgt zij de Postmaster aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Tekst: Christa van der Lei onder redactie van Marieke de With

Beginnend accountant
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Voorstellen
Allereerst zal ik mezelf voorstel-
len. Ik ben Christa van der Lei, 
24 jaar en ben sinds september 
2011 begonnen met werken in de 
controlepraktijk bij KPMG Gro-
ningen. Na eerst twee jaar aan 
de Rijksuniversiteit Groningen 
Bedrijfskunde te hebben gestu-
deerd, ben ik na het behalen van 
mijn propedeuse Bedrijfskunde 
overgestapt naar de opleiding 
Accountancy aan de Hanzehoge-
school. Omdat ik mijn propedeu-
se aan de RUG had gehaald, kon 
ik instromen in het tweede jaar 
van de opleiding. Tijdens mijn 
stage in het derde jaar heb ik bij 
KPMG stage gelopen op de Audit 
afdeling. Na het afronden van de 
studie Accountancy in 2010, ben 
ik gelijk begonnen met de voltijd 
Master-opleiding aan de RUG. In 
2011 rondde ik mijn Master Ac-

countancy af en ben ik begonnen 
met werken bij KPMG. Op dit mo-
ment volg ik de Postmaster aan 
de RUG.

Voor Check heb ik in de Sympo-
siumcommissie en vervolgens in 
de Congrescommissie gezeten. 
In mijn vierde jaar heb ik de 
functie van intern-coördinator in 
het bestuur bekleed. Dit was een 
super gezellige en leerzame tijd. 
Ik kan iedereen aanraden om ac-
tief te worden bij Check!

Werkzaamheden
Hoe ziet een werkweek er voor 
mij uit? Meestal zit ik iedere 
week bij een andere klant met 
een ander team. De klanten waar 
ik dit jaar ben geweest voor de 
controle van de jaarrekening zijn 
erg divers. Zo heb ik bijvoorbeeld 
bij een woningcorporatie, zorgin-
stelling, productieonderneming 

en vastgoedfonds gezeten. Mijn 
werkzaamheden bestaan tijdens 
de interim-controle uit het bijwo-
nen van interviews voor de op-
zet van de procesbeschrijvingen. 
Vervolgens leg ik de verschil-
lende documentaties die behoren 
bij het bestaan en de werking 
van beheersmaatregelen vast in 

het digitale dossier. Ook voer ik 
verschillende testwerkzaamhe-
den uit om vast te stellen dat 
de beheersmaatregelen werken. 
Worden de inkoopfacturen bij-
voorbeeld afgetekend door een 
bevoegde manager in de orga-
nisatie? Tijdens de eindejaars-
controle heb ik veel verschillende 
werkzaamheden uitgevoerd voor 
bijvoorbeeld de posten liquide 
middelen, debiteuren, crediteu-
ren en leningen. Als ik vragen 
heb over de werkzaamheden, 
stel ik deze aan het team. Ook 
vraag ik verschillende stukken op 
bij de klant en stel ik bijvoorbeeld 
de controller vragen over een 
post in de jaarrekening. Daar-
naast heb ik per jaar een aantal 

landelijke cursussen en sector-
specifieke cursussen. Velen den-
ken misschien dat je tijdens het 
werk alleen maar met cijfers be-
zig bent, maar de processen en 
het klantcontact zijn minstens zo 
belangrijk!

Overgang voltijdstudie 
naar werken
De overgang van voltijd studie 
naar werken is natuurlijk voor 
iedereen even wennen. Tijdens 
je studie heb je af en toe col-
lege (aan de RUG op donderdag 
en vrijdag) en hoef je niet elke 
dag vroeg je bed uit. Dat is nu 
wel anders, maar ik moet zeggen 
dat dit erg snel went. De dagen 
gaan in de drukke periode van 
het jaar (voor mij januari tot en 
met mei) erg snel voorbij. Daar-
naast volg ik op vrijdag nog col-
lege aan de RUG waardoor het 
toch nog een beetje voelt alsof ik 
op donderdagavond al weekend 
heb. De overgang van het HBO 

naar de Universiteit vond ik goed 
te doen. Met je HBO-diploma op 
zak heb je een goede basiskennis 
om te beginnen aan je Master. 
Het volgen van een studie naast 
mijn werk vind ik lastiger dan de 

“Tijdens mijn stage in 
het derde jaar heb ik 

bij KPMG stage  
gelopen op de Audit 

afdeling”

“Meestal zit ik iedere 
week bij een andere 
klant met een ander 

team”

“Als ik vragen heb 
over de  

werkzaamheden, stel 
ik deze aan het 

team”

voltijdstudie van vorig jaar. Dit 
omdat ik nu echt tijd moet ma-
ken ’s avonds of in het weekend 
om bezig te gaan met de studie.

Agenda
Mijn agenda zit redelijk vol en 
wordt gedurende het jaar soms 
aangepast bijvoorbeeld door het 
uitvallen van klanten of nieuwe 
klanten in de planning. Als ik 
geen vaste klantplanning heb, 
ben ik op kantoor te vinden waar 
ik verschillende werkzaamheden 
uitvoer voor collega’s zoals een 
bijzondere opdracht voor het 
verstrekken van een subsidie. 

Ten slotte een aantal vragen voor 
de studenten om over na te den-
ken tijdens de studie. Waar wil ik 
stage lopen (samenstel of contro-
le)? Word ik actief lid bij Check? 
Ga ik direct werken na mijn stu-
die of verder studeren? Allemaal 
keuzes die je kunt maken. Maak 
de keuzes die bij jou passen en 
waar je je prettig bij voelt!

“De overgang van het 
HBO naar de  

Universiteit vond ik 
goed te doen”

“Mijn agenda zit  
redelijk vol en wordt 
gedurende het jaar 
soms aangepast”

“Maak de keuzes die 
bij jou passen en 

waar je je prettig bij 
voelt!”
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“Hierna was het tijd 
voor het moment 

suprême, de 
accountancy gerela-

teerde pubquiz”

Lezingborrel

Het begon allemaal in de zomervakantie. Het eerste contact met onze zustervereniging Pro Memorie. 
Na jaren van goed contact tussen beide studieverenigingen, was er vorig jaar al een activiteit georgani-
seerd. Deze activiteit was zo goed bevallen dat wij deze lijn verder wilden doortrekken.

Tekst: Ruben Kroezen onder redactie van Marieke de With

Verslag lezingborrel met PwC

Gelukkig zat de jaarplanning nog 
niet vol en hadden we snel een 
datum gevonden, 10 mei 2012 
was de perfecte datum voor onze 
lezingborrel. Daarna was het 
tijd om opzoek te gaan naar een 
sponsor die samen met ons deze 
activiteit wilde organiseren. Deze 
was snel gevonden en zo kon-
den de voorbereidingen van start 
gaan. Als eerste denk je aan en-
kele aantal zaken zoals; locatie, 
aanvangstijd en de inhoud van 
de activiteit. De activiteit zou een 
pubquiz worden, welke deels ge-
relateerd zou zijn aan ons vakge-
bied en waar de rest zou worden 
opgevuld door algemene vragen, 
over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Daarnaast werd 
in overleg al snel de locatie en 
aanvangstijd vastgesteld en was 
alles gereed voor een leuke acti-
viteit!

Het was eindelijk zo ver, 10 mei. 
De borrel en pubquiz konden 
beginnen. De Checkleden drup-
pelden binnen en spraken met 
de leden van Pro Memorie en de 

PwC’ers. Dit alles onder het ge-
not van een hapje en drankje. 
Hierna volgde een korte presen-
tatie, gegeven door Annemarie 

Planting. Zij stelde zich kort voor 
en vertelde het één en ander over 
PwC. Hierna was het tijd voor het 
moment suprême, de accountan-
cy gerelateerde pubquiz. Al snel 
vormden zich gemengde groepen 
van PwC’ers, Check- en Pro Me-

morie leden. Terwijl de groepen 
werden gemaakt, kreeg iedere 
groep een papier met tien be-
baarde mensen en voor ons de 
vraag wie deze illustere personen 
daadwerkelijk waren of zijn. Ie-
dere groep had de tijd om deze 

personen te ontmaskeren tot en 
met de derde ronde. Zodra het 
papier werd gegeven ontstond 
er bij menig groepje de drang tot 
winnen en rivaliteit ten opzichte 
van de andere groepjes.

Met deze instelling konden de 
eerste twee rondes daadwerke-
lijk beginnen en kwamen ook ac-
countancy gerelateerde vragen 
voorbij, zoals “ Noem de 5 fun-
damentele beginselen waaraan 
de accountant moet voldoen vol-
gens de Code of Ethics (IFAC)?“ 
en “ Het NIVRA en NovAA zijn on-
langs gefuseerd. Wat is voluit de 
nieuwe naam van onze beroeps-
organisatie? “.

Nadat de scores na iedere ronde 
bekend waren gemaakt, werden 
sommige groepjes nog gemoti-
veerder en actiever om te win-
nen of om de eer van het groepje 
te herstellen. Nadat er enkele 
rondes volgden werd het kaf van 
het koren gescheiden en werd al 

snel duidelijk dat de eindstrijd 
ging tussen drie uiterst fanatieke 

groepjes die naarmate de eind-
streep vorderde allemaal maar 
uitwaren op de winst. 

Na het optellen van alle punten 
was er dan een nummer één, twee 
en drie ontstaan. Daarna was het 
tijd om de pubquiz te laten voor 
wat het was en gezellig een bor-
rel te drinken met de PwC’ers of 
met studenten van Pro Memorie 
of visa versa. Vervolgens werd de 
borrel voortgezet in de uitgaans-
gelegenheden in de Groningse 
binnenstad. Waar de uitstekende 
sfeer tijdens de borrel, voor veel 

“Het NIVRA en NovAA 
zijn onlangs 

gefuseerd. Wat is 
voluit de nieuwe 
naam van onze 

beroepsorganisatie?”

leuke contacten heeft gezorgd. 
Uiteindelijk kunnen we terug kij-
ken op een zeer geslaagde avond 
waarin Check-, en Pro Memorie 

leden en PwC’ers elkaar op een 
‘niet alledaagse manier’ hebben 
leren kennen.

“Uiteindelijk kunnen 
we terug kijken op 
een zeer geslaagde 

avond”



Vo
eg

 t
ek

st
 in

voeg tekst in

Check Magazine  1716  Check Magazine

IT-auditng

Nyenrode en de accountants  
van de toekomst

Als je wat wilt bereiken in de wereld van accountancy dan is een goede universitaire opleiding essentieel 
om de top te bereiken. Naast de theoretische verdieping die je nodig hebt voor het behalen van de MSc. 
en RA-titel, leidt Nyenrode je op tot ‘Robuuste Accountant’. De Robuuste Accountant wordt ook wel de  
accountant van de toekomst genoemd, deze is vaktechnisch, mondig, gedreven, assertief en trots.
Tekst: Nyenrode

N
yenrode

De accountant van de 
Toekomst
Het accountantsvak is aan het 
veranderen. “Keek de accoun-
tant van vroeger alleen naar de 
cijfertjes, nu moet de ‘nieuwe 
accountant’ naar veel meer as-
pecten van een bedrijf kijken 
om tot een goed advies te ko-
men. Een accountant werkt niet 
meer alleen vanuit het financiële 
perspectief”, aldus prof. dr. Leen 
Paape, Dean Degree Programs & 
Research aan de Nyenrode Busi-
ness Universiteit.  
De reden dat de accountancy 
verandert heeft volgens Paape 
alles te maken met de toene-

mende verwachtingen van de 
maatschappij. “De maatschappij 
wil graag weten of er propaganda 
of waarheid wordt verkocht. Men 
kijkt  niet meer alleen maar of 
regels worden nageleefd, maar 
ook  hoe dit gebeurt”, legt hij uit. 
“Een accountant heeft steeds 
meer te maken met risicoma-
nagement, bedrijfscultuur en het 
vormen van een mening daar-
over.” De accountant moet hier 
volgens Paape op inspelen: “Het 
‘integrated report’, waarin on-
der andere financiële  getallen, 
milieuzaken, maatschappelijke 
aspecten en medewerkersbeleid 
worden besproken, wordt steeds 
meer centraal gesteld. Het wordt 
steeds belangrijker dat mensen 
het idee hebben dat een organi-
satie een goed geleid bedrijf is. 
Men wil weten of het een koosje-

re tent is; is er geen woekerpolis 
afgenomen? is het voedsel in de 
supermarkt niet besmet?” Door 
in zijn rapportage vast te stellen 
of de organisatie betrouwbaar is 
kan de accountant hierin een be-
langrijke rol vervullen. Volgens 
de Dean kan een accountant dit 
door scherp te blijven, de juiste 
vragen te stellen en te laten zien 
dat hij of zij meedenkt met de 
organisatie. “De manier waarop 
de accountant communiceert is 
daarom van groot belang.”

Accountant zonder af-
vinkmentaliteit
Het accountancyvak is altijd in 
ontwikkeling, het is dan volgens 
Paape ook ‘not done’ om hiervoor 
je kop in het zand te steken als 
accountant. “Er bestaat nog een 

deel dat het werk enkel als een 
wettelijke taak ziet; wat er in 
de taakomschrijving staat, doen 
we, en verder niet zeuren. Deze 
groep houdt zich teveel vast aan 
het verleden.” Een belangrijk 

deel van de accountants snapt 
volgens hem overigens wel dat 
deze ontwikkeling belangrijk is. 
“Op Nyenrode worden studenten 
bewust gemaakt van het belang 
van de Robuuste Accountant. 
Hierbij leert de student lef  te to-

“Het accountantsvak is 
aan het veranderen’’

Prof. dr. Leen Paape RA RO 
CIA
Leen Paape is decaan van de 
wetenschappelijke opleidingen 
aan de Nyenrode Business Uni-
versiteit in Breukelen en is daar 
tevens lid van de Raad van Be-
stuur. Hij is een veelgevraagd 
voorzitter voor conferenties 
en seminars en  als spreker op 
conferenties zowel nationaal als 
internationaal. Hij publiceerde 
vele artikelen en een paar boe-
ken over governance, auditing 
en riskmanagement. De heer 
Paape is al 10 jaar partner van 
de afdeling riskmanagement van 
de adviespraktijk van Pricewa-
terhouseCoopers (PwC). Hij is 
lid van de Global Internal Audit 
Leadership Team en voorzitter 
van de Basel II-team in Neder-
land. Leen is lid van de Advisory 
Panel voor het MSc programma 

“Een accountant werkt 
niet meer alleen vanuit 

het financiële  
perspectief’’
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Nieuwsflits
Kabinet haalt stofkam door 
regels zelfstandigen zonder 
personeel

Het kabinet streeft naar een ver-
laging van de administratieve 
lasten voor zelfstandigen zon-
der personeel (zzp’ers) van tus-
sen de €16 miljoen en €40 mil-
joen. Dat staat in het actieplan 
voor zzp’ers dat minister Ver-
hagen van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie (EL&I) 
vandaag naar de Tweede Kamer 
heeft gestuurd.

Bron: Accountancynieuws 
11-06-2012

Nederlandse bedrijven sco-
ren historisch lage krediet-
waardigheid

De gemiddelde kredietwaardig-
heid van alle bedrijven in Neder-
land is gedaald van A naar BBB.
Nog niet eerder heeft het geza-
menlijke Nederlandse bedrijfsle-
ven zo’n lage kredietwaardigheid
gescoord. 
Sinds het officiële begin van de 
crisis, eind 2008, is de krediet-
waardigheid van de Nederlandse  
bedrijven kwartaal na kwartaal 
gedaald. Dit blijkt uit de krediet-
monitor uitgevoerd door Gray-
don, bureau voor bedrijf- en kre-
dietinformatie.

Bron: Accountancynieuws 
11-06-2012

Convenant: Toezichthouders 
willen ontoelaatbaar
gedrag van accountants te-
gengaan

De Belastingdienst gaat met de 
Autoriteit Financiële Markten 
(AFM), het Bureau Financieel 
Toezicht (BFT) en de Nederland-
se Beroepsorganisatie van Ac-
countants (NBA) samenwerken 
om ontoelaatbaar gedrag van 
accountants tegen te gaan. Dit 
staat in de convenanten die de 
partijen vandaag hebben gete-
kend.

Bron: Accountancynieuws 
11-06-2012

Barroso pleit voor banken-
unie – ‘stevige aanzet tot on-
derhandelen’

Alle 27 EU-landen moeten hun 
grote banken onderwerpen aan 
een grensoverschrijdende toe-
zichthoudende bank. Dat zegt 
José Manuel Barroso, de voorzit-
ter van de Europese Commissie, 
in een interview met deFinancial 
Times. Hij pleit voor een banken-
unie die volgend jaar moet wor-
den ingesteld.

Bron: nrc.nl
12-06-2012

Aansprakelijkheid AFM en 
DNB beperkt

De Eerste Kamer heeft de wet 
goedgekeurd waarin de aanspra-
kelijkheid van de toezichthouders 
op de financiële markt wordt be-
perkt tot opzettelijk onbehoorlijk 
optreden en grove schuld.

Bron: accountant.nl
08-06-2012

Middenbedrijf mist kansen in 
BRIC-regio

Het Nederlandse middenbedrijf is 
in hoge mate actief op de wereld-
markt. Maar liefst 85 procent van 
de bedrijven ontplooit ten min-
ste één internationale activiteit. 
Volgens Deloitte is het veront-
rustend is dat slechts 12 procent 
van het middenbedrijf deze acti-
viteiten uitvoert in de snel groei-
ende BRIC-regio.

Bron: accountant.nl
06-06-2012

op Cass Business School in 
Londen en een lid van de Raad 
van Toezicht van het IIA Re-
search Foundation. Voordat hij 
bij PwC ging werken heeft hij 
9 jaar gewerkt bij de KLM. Hij 
diende toen in het leger en de 
luchtmacht.

Organiseren dance-events 
valt niet onder verlaagd BTW-
tarief

Rechtbank Den Haag heeft be-
slist dat het verlaagde BTW-ta-
rief niet van toepassing is op het 
verlenen van toegang tot dance-
events. De zaak was aangespan-
nen door Herr Zimmerman, een 
Rotterdamse organisator van 
dance-events.

Bron: Accountancynieuws 
11-06-2012

Overeenstemming IASB en 
FASB inzake lease accounting

De International Accounting 
Standards Board (IASB) en de 
Financial Accounting Standards 
Board (FASB) hebben overeen-
stemming bereikt inzake lease 
accounting.
Dit maakt onderdeel uit van een 
herziening van lease accounting 
in International Financial Repor-
ting Standards (IFRS) en de US 
Generally Accepted Accounting 
Principles (US GAAP).

Bron: Accountancynieuws 
14-06-2012
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“De maatschappij wil 
graag weten of er  

propaganda of  
waarheid wordt  

verkocht’’

“Men leert bewust na 
te denken over hoe je 
waarderend spreekt 

met een ander’’

‘‘Ik verwacht dat er 
meer specialisaties zul-
len ontstaan in de op-

leiding’’

“Daarom wordt  
teamwork steeds  

belangrijker’’

“Als je als accountant 
in staat bent proactief 

op te treden’’

N
yenrodeN

ye
nr

od
e

nen, zich niet te verschuilen ach-
ter de regels en zijn rug recht te 
houden. Studenten leren ook dat 
het emotioneel quotiënt, de lin-
ker hersenhelft, een belangrijke 
rol speelt bij het voeren van een 
gesprek. Men leert bewust na te 
denken over hoe je waarderend 
spreekt met een ander en hoe je 
een relatie opbouwt. Als accoun-
tant zul je dichtbij jezelf moeten 

blijven en ook je onzekerheden 
moeten durven uitspreken. In 
de opleiding komt het onder an-
dere terug in het aanleren van 
bepaalde gedragscompetenties, 
communicatieve vaardigheden, 
adviesvaardigheden en een pro-
fessioneel kritische instelling.” 
Wanneer Paape spreekt over ‘ro-
buust’ doelt hij op een accoun-
tant, die niet alleen vaktechnisch 
uitstekend is, maar daarnaast 
ook mondig, gedreven, assertief 
en trots is. “Robuust is ook in ze-
kere zin synoniem voor een rech-
te rug”, legt hij uit. “Je hebt geen 
afvinkmentaliteit, maar neemt 
verantwoordelijkheid vanuit ster-
ke principes. Als je als accoun-
tant in staat bent proactief op te 
treden en als je met je klanten 

meedenkt, zonder je kritische 
houding daarbij te laten varen, 
word je meer gewaardeerd en 
ben je daarmee ook effectiever.” 

In de verandering van het vak 
ziet Paape dan ook een rol voor 
Nyenrode weggelegd. Paape: 
“Nyenrode heeft een traditie van 
‘het vormen van een karakter’. 
Als je een student vraagt waar-
om hij of zij aan Nyenrode stu-
deert, antwoordt de student dat 
de persoonlijke vorming die bij 

Nyenrode centraal staat de door-
slag heeft gegeven. Als Nyenrode 

dit goed vertaalt naar de accoun-
tancyopleiding, krijg je een win-
nende combinatie.” Maar ook is 
er een nauwe samenwerking met 
de accountantskantoren om the-
oretische en praktische vorming 
optimaal op elkaar te stemmen. 
Zo hebben Baker Tilly Berk en 
Nyenrode samen een Accountan-
cy Development Program voor 
de medewerkers van Baker Tilly 
Berk ontwikkeld. “Door beide 
input te geven vanuit bepaalde 
leervormen, kom je tot een ster-
ker concept.”

Team van specialisten 
De verandering die nu binnen 
het vak is ingezet, zal volgens 
Paape in de toekomst verder 
zichtbaar worden. “Ik verwacht 
dat er meer specialisaties zullen 
ontstaan in de opleiding. Het is 
echt een illusie dat een individu-
ele accountant alles kan en volle-
dig over alle benodigde vaardig-
heden beschikt. Daarom wordt 
teamwork steeds belangrijker. 
Door verschillende competen-
ties van specialisten bij elkaar te 
brengen in één team, is het wel 
degelijk mogelijk om én een goe-
de verslaglegging  én de cultuur 
en de zachte kant van de organi-
satie te doorgronden en een rela-

tie op te bouwen.” Ook denkt hij 
dat het breder trekken van het 
beroep meer banen kan creëren. 
Een Robuuste Accountant is bre-
der inzetbaar en moet meer dan 
alleen cijfertjes controleren. Ze-
ker in deze tijd nu het handwerk 
langzaam verdwijnt. “Bonnetjes 

in een schoenendoos bestaan 
niet meer en maken plaats voor 
de moderne technieken, waarin 
bijvoorbeeld geïntegreerde boek-
houdpakketten worden ontwik-
keld en gebruik wordt gemaakt 
van datamining. Outsourcing is 
ook een trend bij verschillende 
accountantskantoren.” Ondanks 
al deze veranderingen blijft het 
een hoogwaardig beroep, meent 
Paape. “Er zijn bijvoorbeeld 
steeds meer tripadvisors en re-
views te vinden op het internet, 

die natuurlijk ook gemanipuleerd 
kunnen zijn. De taak van de ac-
countant is en blijft om zo goed 
mogelijk te bepalen of het bedrijf 
in brede zin een ‘koosjere tent’ 
is.”

Opleiding tot Robuuste Accountant 
(RA) aan Nyenrode
De Master of Science in Accountancy en de Post 
Master RA aan de Nyenrode Business Universiteit is 
bedoeld voor studenten die opgeleid willen worden 
tot Robuuste Accountant. Het is een deeltijdoplei-
ding waarbij je vier dagen aan de slag gaat als ac-
countant en één dag per week college volgt. Door 
deze studie-werk-combinatie kun je de theorie di-
rect toepassen in de praktijk en vica versa. Naast 
jouw academische vorming staan ook jouw mana-
gerial en communicatieve vaardigheden centraal. 

Kenmerken van de opleiding
• Universitaire opleiding in deeltijd
• Studeren én salaris ontvangen
• Werkgever betaalt opleiding
• Titel MSc én RA (RA na behalen praktijkstage) in   
   3 jaar
• Op vrijdag college
• 9 collegelocaties in Nederland
• Vorming tot Robuuste Accountant

Uitgeroepen tot beste Master
De Master of Science in Accountancy is onlangs 
uitgeroepen tot beste Master van de Accountancy 
Masters in Nederland. Kijk voor meer info in de 
Keuzegids Masters 2012, keuzegids.org

Master- en post-masterprogramma 
Na het pre-Masterprogramma (0,5 jaar voor Ba-
chelor Accountancy studenten) begin je aan de 
masteropleiding. Het studieprogramma van de 
Master of Science in Accountancy (2 jaar) en post 

Master RA (1 jaar) is aangepast aan de ontwikke-
lingen in de markt en op de kennis en kunde die 
studenten inmiddels hebben opgedaan.       
 
Vakken Master: Externe Verslaggeving, Advanced 
Auditing, BIV-Interne Beheersing, Applied Busi-
ness Research, Corporate Governance, Onder-
zoeksvak en de scriptie.

Summercourses
Als je sneller wilt en kan studeren dan is het mo-
gelijk om bepaalde mastervakken  in de zomerpe-
riode te volgen als summercourses. Je kunt hier-
mee 0,5 tot 1 jaar sneller afstuderen.

Internationale Master Accountancy
Na je pre-Master kun je kiezen voor de internati-
onale Master of Science in Accountancy. De vak-
ken zijn dan in het Engels en meer internationaal 
gericht. Hiermee behaal je net als de Nederlandse 
variant de RA-titel. De internationale variant is ge-
schikt voor accountants die (willen) werken voor 
multinationals en/of in het buitenland.

Kom naar een open dag!
Wil je meer weten over de Master of Science in 
Accountancy en Post Master RA? Kom dan vrijblij-
vend naar de open dag/avond! Zie www.nyenrode.
nl/ra

*Zie ook het Memory Magazine, editie HEAO mei 
2012 voor het artikel over de accountant van de 
toekomst
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Vertrouwen we de accountant nog?
Dat was de vraag van de redactie of ik hier iets over wilde schrijven. Zeker een actueel onderwerp. Ac-
countantskantoren komen de laatste tijd vrijwel alleen negatief in de publiciteit, zo lijkt het.

Fjten Hoopen in Assen. 

Tekst: Piet Rienks

“Toch denk ik dat het 
allemaal wel  een 
beetje meevalt”
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Toch denk ik dat het allemaal wel  
een beetje meevalt. Eerst maar 
eens wat tekst over het feit of ik 
al deze publiciteit terecht vind. 
Het antwoord is bevestigend. 
Accountants hebben een maat-
schappelijke verantwoordelijk-
heid, hun door de wet gegeven. 
Wij voegen waarde toe voor sta-
keholders als het gaat om een 
oordeel over verantwoordingen 
die besturen afgeven aan hun 
stakeholders. Als daar, naar later 
blijkt, niet toereikende informa-
tie door het bestuur is verstrekt 
of sterker nog een onjuist of on-
volledig beeld wordt gegeven 

van de financiële positie, dan 
vind ik het logisch dat men naar 
de accountant kijkt en feitelijk 
uitspreekt: “Daar zijn jullie toch 
voor. Dat hadden jullie toch moe-
ten zien?”

De vraag is dus interessant 
waarom we dat niet hebben ge-
zien. Vaak hoor je toch wel de 
kritiek dat de accountants meer 
aandacht voor commercie heb-

ben gehad en te weinig aandacht 
besteden aan de inhoud van de 
controle. Ik denk dat hiervan 
geen sprake is. De kritiek vind ik 
echter wel begrijpelijk.

Per definitie, zou ik haast wil-
len zeggen, hebben we daar de 
schijn ook wel tegen ons. Deze 
schijn hebben we eigenlijk de-
cennia kunnen compenseren 
doordat er weinig redenen waren 
om te twijfelen aan het functione-
ren van de accountant. Er waren 
geen incidenten. Totdat er inci-
denten kwamen: “dat hadden de 
accountants moeten zien”. Niet 
te vergeten natuurlijk is dat de 
financiële wereld ook veel com-
plexer is geworden. Toch wordt 
van ons verwacht dat we eigen-
lijk een soort verzekering zijn te-
gen risico’s zoals insolventie: wij 
horen op tijd te waarschuwen, 
fraude: “de accountant moet veel 
kritischer worden”. We hebben 
dus weinig gedaan om duidelijk 
te maken wat we precies doen, 
wat het maatschappelijk verkeer 
wel van ons en niet van ons mag 
verwachten. Dus het wordt wel 
tijd dat we dat beter gaan doen. 
Hoe we dit kunnen doen is nog 
best ingewikkeld, echter beslist 
niet onmogelijk. Ik ben er van 

overtuigd dat de mens in het al-
gemeen en dus ook de stakehol-
ders willen vertrouwen op infor-
matie die ze over een organisatie 
krijgen aangeboden. Dat er voor 
de borging van dat vertrouwen 
een prijs is, rechtvaardigt onze 
functie.

De maatschappij, lees politiek, 
ziet echter een duidelijk minder 
commerciële rol voor de accoun-
tant en een duidelijk meer onaf-
hankelijke, echter nog steeds in 
de constellatie van een voor deze 
rol betalende opdrachtgever: de 
gecontroleerde.

Bij de introductie van de Wet 
Toezicht Accountantswezen, heb 
ik voor de medewerkers van ons 
kantoor een toelichting gegeven 
op deze wet met als titel: “wie 
betaalt die bepaalt”. De essentie 
van deze typering is dat accoun-
tants betaald worden door hun 
opdrachtgever. In schijn, zou je 
kunnen zeggen, hebben we al 
iets uit te leggen. In plaats van te 
regelen dat we niet meer recht-
streeks door de opdrachtgever 
betaald worden, zijn er allerlei 
regels bijgekomen om de veron-
derstelde bedreigingen voor onze 
onafhankelijkheid en daar mee 
het vertrouwen in ons te regelen. 

De toezichthouder probeert ons 
nu te laten vaststellen dat we wel 
onafhankelijk zijn, geen aanvul-
lende werkzaamheden doen die 
conflicteren met onze onafhan-

kelijkheid en dus twijfels kunnen 
oproepen over ons oordeel. Dus 
laat de accountant maar verkla-
ren dat hij onafhankelijk is, alle 
regeltjes heeft nageleefd, als 
onderdeel van kwaliteitsysteem 
van het desbetreffende kantoor 
en laat hij dat ook doen in het 
klantdossier. Beide zaken gebeu-
ren nu. Voor ons voelt de rol van 

de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM) nu nog als zeer argwanend 
aan. Dus blijkbaar moeten we 
daar het vertrouwen eerst ver-

dienen. Ik denk dat het met de 
AFM wel gaat lukken. Problema-
tischer is de pers. Uitvergroting 
van elk incident stigmatiseert en 
roept onnodige kosten op om-
dat als gevolg van deze houding 
ook stakeholders gaan van check 
naar double check en vaak onno-
dig derden inschakelen om zaken 
te verifiëren en te controleren.

Moet de accountant dan niet door 
het bedrijf zelf worden gekozen? 
Ik vind het begrijpelijk en goed 
dat de opdrachtgever een ac-
countant kiest. Het vak is volgens 
mij ook wel degelijk bedoeld om 
je rol als accountant ook relatio-
neel in te vullen. Een accountant 
moet het bedrijf, de ondernemer 
en de cultuur van de organisatie 
begrijpen. Dan is hij ook goed in 
staat om goed te controleren en 
te adviseren. Het gaat niet alleen 
om regels binnen een bedrijf die 
een accountant moet controle-
ren, maar hij moet ook de cul-
tuur waarbinnen gewerkt wordt 
doorgronden. Een onderneming 
moet zijn accountant ook kunnen 
vertrouwen dat hij recht doet en 
rechtvaardig is in zijn oordeel. 

Dus een “klik” hoort daarbij. Een 
klik gebaseerd op respect en ver-
trouwen.

Hetzelfde mag de toezichthouder 
van de accountant verwachten. 
Respect voor elkaars rol: de ver-
antwoordelijkheid van bestuur 
van een organisatie, haar toe-
zichthouders en van de accoun-
tant, is daarbij basis. Als er geen 
respect is er ook geen vertrou-
wen en wordt de kwaliteit van 
bestuur, controle en toezicht ab-
soluut minder.

Dichtregelen is daarbij geen op-
lossing. “Name and shame” ook 
niet. Het leidt tot defensief ge-
drag en versterkt het gevoel 
wat ik ook hoor van onze eigen 

klanten, dat we een neiging aan 
het ontwikkelen zijn om ons in te 
dekken. Als we geen zelfvertrou-
wen hebben, en daar maak ik me 
als beroepsgroep wel wat zorgen 
over, krijg je ook geen vertrou-
wen!

De wereld is niet zwart en ook 
niet wit. Regels hebben de nei-
ging om oordelen zwart of wit te 
maken, context achterwege te 
laten. Dat moeten wij niet willen! 
Dus niet terugtrekken maar aan-
vallen!!! Het is er de tijd voor.

“De essentie van deze 
typering is dat  

accountants betaald 
worden door hun 
 opdrachtgever”

“Ik vind het  
begrijpelijk en goed 

dat de opdrachtgever 
een accountant kiest”

“Regels hebben de 
neiging om oordelen 

zwart of wit te 
maken”
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Wat zegt een goedkeurende verklaring nu bij een jaarrekening? U heeft in het nieuws ook kunnen lezen 
dat er nogal wat schandalen waren de laatste tijd in het accountancyvak. Heel recent is het geval dat 
de jaarrekening bij Vestia ineens teruggetrokken werd. We hebben de heer Van der Werff van VDW Ac-
countancy om zijn mening gevraagd over dit onderwerp. 
Tekst: Marieke de With

Een goedkeurende verklaring, 
wat voegt dit toe aan een jaarre-
kening? Volgens de heer Van der 
Werff niet zoveel. Je ziet dat er 

elke keer weer schandalen zijn 
en een controleverklaring komt 
volgens hem niet goed tot stand. 
We moeten af van honderden 
verschillende accountantskan-
toren en concurrentie tussen 
deze kantoren. We hebben één 
instantie nodig die de controles 
uitvoert en deze ook regelt. Dit 
zorgt ervoor dat de concurrentie 
tussen bedrijven wegvalt en ac-
countants onafhankelijker wor-
den. 

Theo van der Werff
Mijn naam is Theo van der Werff 
en ben ondertussen 42 jaar ac-
countant, waarvan 30 jaar  ei-
gen ondernemer. Ik ben eige-
naar van VDW Accountancy in 
Groningen. Ik heb een samen-
stelkantoor en richt me vooral 
op het kleinbedrijf, dus bedrij-
ven met minder dan 50 per-
soneelsleden. Daarnaast is hij 
vooral recht toe, recht aan en 
is het belangrijk dat de onder-
nemingen meebewegen met de 
veranderende markt. Daarnaast 
ziet hij zich vooral als sparring-
partner van de ondernemers 
en daar zit ook de toegevoegde 
waarde in. 

De heer Van der Werff pleit voor 
Rijksaccountants. Een instelling 
vanuit de overheid met een be-
trouwbaarder controlesysteem. 
Het bestuur van de organisatie 
bepaalt, op grond van het aan-
tal personeelsleden bij een be-
drijf en hoe complex een bedrijf 
is, hoe groot het bedrag is dat 
het bedrijf moet betalen voor 

de controle. Vervolgens gaan de 
accountants het controleren op 
roulerende basis. Kortom, elk 
jaar wordt een nieuw team naar 
de klant gestuurd die beschikking 

heeft over alle gegevens via de 
interne database van de instan-
tie. “Pas dan zul je een verklaring 
hebben met een toegevoegde 
waarde.” De ondernemingen en 
accountants zitten hier echter 
niet op te wachten. Het is al wel 
doorgevoerd dat de accountants 
elke vijf jaar wisselen. 

Een voorbeeld dat de heer Van 
der Werff noemt waar het mis-
gegaan is, is Enron. Het accoun-
tantskantoor Arthur Andersen 
dat Enron controleerde had bij-
voorbeeld tien personen in dienst 
die het hele jaar werkzaamheden 
voor Enron uitvoerden. Als je er 
dan voor moet kiezen om Enron 
geen goedkeurende verklaring 
meer te geven, heb je kans dat 
je nota’s niet meer betaald wor-
den en je moet tien man perso-
neel ontslaan. Op zo’n moment 
is een kantoor té afhankelijk van 
deze klant en zal hem dan toch 
een goedkeurende verklaring 

geven. Zoals de heer Lakeman 
ook heeft gezegd: “Bij elke frau-
de heeft de accountant met zijn 
handen in zijn zak gestaan”. Een 
goede accountant moet door ge-
had hebben dat er iets niet goed 
zat en dat er misschien wel eens 
fraude zou kunnen zijn gepleegd. 
De hele sfeer die om de accoun-
tant heen hangt, schreeuwt er 
wel om dat de accountant naar 
buiten moet treden als hij een 

fraude ontdekt. Dat dit niet ge-
beurt is wel bijzonder. De heer 
Van der Werff geeft aan dat dit 
te vergelijken is met de Tour de 
France, hier wordt ook al jaren 
geroepen dat het zonder doping 
moet, maar toch gebeurt het elk 
jaar weer. Mensen proberen uit 
eigenbelang en hebzucht regels 
te omzeilen.

Door al deze schandalen worden 
we als accountants niet meer se-
rieus genomen door het maat-
schappelijk verkeer. Hierdoor 
worden dan elke keer de regels 
weer aangescherpt om toch een 
meer onafhankelijke accoun-
tant te krijgen en betrouwbaar-
der te worden. Zo is de heer Van 
der Werff laatst naar een cursus 
voor een positief kritische instel-
ling geweest. Volgens hem is dit 

eigenlijk helemaal niet nodig, 
“deze instelling moet je gewoon 
hebben als accountant, dit hoeft 
niet door de wet voorgeschreven 
te worden”. 

De heer Van der Werff heeft al-
leen samenstelklanten en heeft 
er bewust voor gekozen geen 
controleklanten te hebben, om-
dat hij weet dat deze klanten 
veeleisender zijn. “Zij maken zelf 
een jaarrekening en willen niet 
dat er veel aan gesleuteld gaat 
worden. Daarnaast zijn deze 
klanten zo groot dat het contro-
leren eigenlijk onmogelijk is en 
je nooit zeker kunt zijn van een 
goedkeuring van de cijfers.” Zo-
als bij Philips waar een groot deel 

van het bedrijf ook in China zit 
kun je dit eigenlijk niet controle-
ren. “Daarnaast heb je bij grote 
bedrijven een sterke rechte-rug-
mentaliteit nodig, deze ontbreekt 
nog te vaak bij accountants.” 

Echter zijn er bij samenstel na-
tuurlijk ook klanten die eisen 
hebben voor hun jaarrekening. 
De heer Van der Werff geeft aan 
dat als hij niet mee kan of wil 
gaan met de wensen van een 
klant, hij de relatie beëindigt. 
Hij heeft geen klanten die meer 
dan 5% van de omzet opleveren.  
Voor het stukje omzet dat er dan 
minder is, vindt hij wel weer een 
andere klant. De heer Van der 
Werff geeft aan dat hij strenger 
is geworden sinds de nieuwe re-
gelgeving. In deze regelgeving 
kan je als accountant ook wor-

den aangeklaagd als medepleger. 
De belastingaangifte van klanten 
moet dan nu ook helemaal vol-
gens de regels. Daar is ook ho-
rizontaal toezicht op gekomen, 
de belastingdienst ontslaat zijn 
ambtenaren en de accountant 

“Een instelling vanuit 
de overheid met een 

betrouwbaarder 
controlesysteem”

“Zij maken zelf een 
jaarrekening en willen 
niet dat er hier nog 
veel aan gesleuteld 

gaat worden”

“In deze regelgeving 
kan je als accountant 

ook worden 
aangeklaagd als 

medepleger”

“Door al deze 
schandalen worden 
we als accountants 
niet meer serieus 
genomen door het 
maatschappelijk 

verkeer”
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Meer foto’s zien? Ga naar sv-check.nl!

Het thema, gekozen door de magazinecommissie, luidt deze editie: ”vertrouw de accountant?!” Aange-
zien we bij dit thema niet om de heer Limperg heen kunnen en ik daar in mijn vorige column al uitvoerig 
aandacht aan heb besteed, wil ik het in deze laatste column niet hebben over een actueel thema in ons 
beroepsveld. Nee, deze keer wil ik graag mijn ervaringen met u delen die ik het afgelopen jaar heb op-
gedaan aan de universiteit (RUG) en een inkijk geven in de masteropleiding en wat daarbij komt kijken.

Tekst: Edwin Bulthuis

Accountancy op de RUG

“Bij Jones (1991) 
denk ik aan een  

volledig overschatte 
Uruguayaanse  

voetballer”

“De verschillende  
theorieën begonnen 

zich voor mij te  
openbaren”

Twee jaar geleden is in het Check-
magazine uitvoerig stilgestaan 
bij de opleiding en de vakken op 
de RUG door Mattijs Keijzer. On-
danks dat zijn columns een uitste-
kend beeld gaven van alles wat je 
als accountancy student staat te 
wachten tijdens je masteroplei-
ding op de RUG, kan het zijn dat 
er door de goedbezochte en altijd 
gezellige Checkborrels her en der 
wat hersencellen en dus informa-
tie verloren zijn gegaan. Maak je 
daarover geen zorgen, want ik 
hoorde onze penningmeester vo-
rig schooljaar in de tram in Den 
Haag zeggen dat we maar 12% 

van onze hersencapaciteit ge-
bruiken; de overige 88% is dus 
overbodig. 
In deze column zal ik vanuit 
mijn eigen ervaringen een beeld 
schetsen van mijn belevenissen 
op de RUG en de vakken die aan 
bod komen.

Het begon allemaal begin sep-
tember 2011, nadat ik mijn cij-
ferlijst had ingeleverd en mijn 
inschrijving eindelijk rechtsgel-
dig was. Nog maar net van dit 
gelukzalige moment bekomen 
schrok ik me een hoedje. Tij-
dens de introductie werd er ver-

teld dat de opleiding 40 uur per 
week zal kosten. Oftewel “vaar-
wel leven”, dacht ik. Op mijn 
pasje staat toch echt bewijs van 
inschrijving als: Student Voltijd. 
Had er dan neergezet “mede-
werker”. Na vijf weken was ik 
helemaal in de war, ik had toen 
colleges gehad over onder an-
dere: adverse selection, post-
earnings announcement drift 
en het accrual model van Jones 
(1991). Bij Jones (1991) denk 
ik aan een volledig overschatte 
Uruguayaanse voetballer van 
FC Groningen, die ondanks een 
transfersom van €750.000 nog 
nimmer heeft kunnen overtui-
gen bij de Trots van het Noor-
den.  Ik dacht echter niet aan 
een model dat ingaat op dis-
cretionaire accruals. De eerste 
weken waren (samengevat) een 

deceptie en het idee rees dat ik 
weleens een faalhaas kon wor-
den. Er zat maar één ding op en 
dat was toch eens het boek Fi-
nancial Accounting Theory open-
slaan. Gaandeweg het lezen in 

Scott, begon ik het steeds leuker 
te vinden. De dingen die meneer 
Marra vertelde waren in eens 
geen “rocket science” meer. 
De verschillende theorieën be-
gonnen zich voor mij te openba-
ren, met een beter woord disclo-
sure genoemd. Het vak werd dan 
ook afgesloten met een zeven. 
Naast het vak Financial Accoun-
ting Theory, bestond het eerste 
blok uit Strategie en Organisatie 
in de praktijk, Financial Accoun-
ting en Introductie Bedrijfskun-
dige methodologie.
Daarnaast had ik in de periode 

waarin ik er doorheen zat veel 
aan het weekendje Delft halver-
wege oktober bij Arthur Mooi-
broek samen met Alexander van 
Bolhuis. Deze twee vaderfiguren 
zorgende met hun positieve pep-
talks en hun nimmer aflatende 
vertrouwen in mij voor een enor-
me boost. Tevens is een dank-
woord op zijn plaats voor Marc 
Gramsbergen die mij met de 
juiste corrigerende tik weer op 
het goede spoor kreeg.

controleert veel meer of de be-
lastingen juist zijn.

De heer Van der Werff vindt het 
beroep daarentegen nog steeds 
een goed en mooi vak, maar het 
moet zuiver uitgevoerd worden. 
En daar ligt het probleem, je 
moet een rechte rug hebben. Ga 
je mee in de creativiteit van de 
klant of hou je vast aan de re-
gels? Omdat dit nogal een span-
ningsveld is, zijn er altijd wel 
weer accountants die de mist in 
gaan. Ook nu in deze crisis is het 
weer een spannende tijd, klanten 
willen graag een mooi resultaat 
en zo min mogelijk belasting be-
talen. 

Ook ziet de heer Van der Werff  
de toegevoegde waarde van een 
verklaring. Maar wat vooral be-
langrijk is, is het controleren van 
de processen. “Als deze goed 
verlopen en alle risico’s goed 
afgedicht zijn, zullen er ook be-
trouwbare cijfers in de jaarreke-
ning staan.” Er blijven dan wel 
risicoposten over zoals voorzie-
ningen, maar de meeste posten 
in de jaarrekening kunnen goed 
afgedicht worden als de proces-
sen goed lopen. 

Verder is er een goede regelge-
ving aanwezig voor de accoun-
tants, alleen wordt er vaak nog 
niet naar geleefd. Als we dat wel 
doen moeten er namelijk impo-
pulaire beslissingen genomen 
worden. Dat zie je ook bij de si-
tuatie in Nederland, we hebben 

met zijn allen een grote schul-
denberg gemaakt. “Maar we wil-
len niet bezuinigen, we willen er 
niet op achteruitgaan.” Nu is er 

een Kunduz-akkoord, maar deze 
moet eigenlijk ook weer aange-
past worden. Met het oog op de 
naderende verkiezingen willen de 
partijen ook in een goed daglicht 
blijven staan bij de bevolking, 
dus wordt het maken van impo-
pulaire keuzes bijna onhaalbaar. 

Dat is erg jammer. We zijn na-
melijk allemaal erg hebzuchtig 
en zien overal veel te veel econo-
mische belangen die meespelen. 

Daarnaast is de cultuur in Ne-
derland ook zo dat er altijd een 
oordeel van een derde nodig is. 
“Men is bang dat er dingen niet 
kloppen en alles moet zoveel mo-
gelijk onderbouwd worden.” Net 
als alle banken die een verklaring 
willen  hebben, dit is vooral voor 
hun eigen dossiervorming. Met 

deze dossierstukken kunnen ze 
aantonen dat ze hun werk goed 
hebben gedaan, mocht het mis-
gaan. 

We moeten dus minder waarde 
hechten aan economische belan-
gen en vooral kijken wat goed is 
voor het maatschappelijk ver-
keer. Hoe kunnen wij er voor zor-
gen dat zij weer vertrouwen in 
ons vak hebben en dus vertrou-
wen hebben in de door ons afge-
geven verklaring? Dit vraagstuk 
kan echter leiden tot impopulaire 
beslissingen, maar dat zijn wel 
vaak beslissingen die uiteindelijk 
het meeste effect hebben. 

“De heer Van der 
Werff vindt het 

beroep daarentegen 
nog steeds een goed 
en mooi vak, maar 

het moet zuiver 
uitgevoerd worden”

“Daarnaast is de cul-
tuur in Nederland ook 

zo dat er altijd een 
oordeel van een derde 

nodig is”

“Het tweede blok  
bestaat uit Statis-

tiek en Intern Control 
&Risk Management”
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“Na dit blok was het 
tijd voor “the big 

thing”, het schrijven 
van de 

Masterscriptie ”

“De wijze van  
lesgeven was precies 

wat ik nodig had”

“Het Biv vak betekent 
dat er weer  

administratieve  
processen beschreven 

dienen te worden”

“In september 2012 
begin ik aan de Post-

Master”

“Ik spreek nu alvast 
de hoop uit dat Nils 

Schuijt zijn setje 
kaarten blijft  
meenemen”

Het tweede blok bestond uit Sta-
tistiek en Intern Control &Risk 
Management. Met name het laat-
ste vak was fantastisch. Met het 
projectgroepje waarin ik zat had-
den we een Essay geschreven 
over imagoschade bij tuinders in 
relatie tot EHEC. Ik zal het tele-
foongesprek met een tuinder uit 
Erica nooit meer vergeten. De 
Enquête bestond bijna volledig 
uit gesloten vragen. Desondanks 
duurde het telefoongesprek bij-
na dertig minuten; afkappoging 
na afkappoging mislukte. Alles 

kwam voorbij van Koning Beatrix 
tot aan Ajax, van vrachtwagen-
chauffeurs in Frankrijk tot aan de 
zeehondencrèche in Pieterburen.
Ik begon gedurende deze periode 
wel steeds meer te genieten van 
het studeren aan de RUG. De wij-
ze van lesgeven was precies wat 
ik nodig had. Discussiecolleges 
bleken interessant en een goe-
de toevoeging op het onderwijs. 
De papers die we lazen openden 
nieuwe zienswijzen die je leerden 
om vanuit een meer abstracte 
kant te kijken naar de beroeps-
praktijk. De theorieën die je leest 
blijken veel van de hedendaagse 
fenomenen uitstekend te verkla-

ren. Daarnaast leer je om aan de 
hand van wetenschappelijke lite-
ratuur tot een gefundeerde eigen 
mening te komen.

Na dit blok was het tijd voor “the 
big thing”, het schrijven van de 
Masterscriptie. Ik ben hier hal-
verwege februari 2012 mee be-
gonnen bij PwC te Groningen. 
Aanvankelijk wilde de scriptie 
lastig van start komen, een ge-
geven die mijn medescriptan-
ten op de RUG kunnen beamen. 
De masterscriptie van de RUG 
is totaal niet te vergelijken met 
de scriptie op het HBO. Op het 
HBO voer je vaak een praktijk-
opdracht uit waarna de scriptie 
veelal een verantwoordingsver-
slag achteraf is richting school. 
Op de RUG dien je meer te on-
derbouwen en leer je dat ook. Als 
je een bepaalde uitspraak, een 
hypothese, doet dan moet dat 
vanuit de theorie zijn te verkla-
ren. Het lezen van Papers is een 

omvattend en langdurig proces, 
net zoals het rondgaan met koffie 
over de gang bij PwC. Het schrij-

ven van een scriptie is bij vlagen 
een eenzaam bestaan. Daarom is 
mijn tip aan toekomstige master-
scriptanten: schrijf een scriptie 
bij een kantoor. De expertise die 
daar aanwezig is kunnen je goed 
op weg helpen. Zorg daarnaast 
dat je een voldoende aantal 
sparringpartners hebt waarmee 
je van gedachten kan wisselen. 
Zelf heb ik die in de vorm van 
Wiero Sterk, waarmee ik  over-

leg aangaande de theorieën die 
aan bod komen en met Boris van 
Oostveen die zorgt voor een fan-
tastische input op het statistische 
gedeelte van mijn scriptie. Daar-
naast vormt de feedback van Jan 
Germs via de interne bedrijfs-
chat een meer dan welkome in-
put voor de scriptie. 

Naast het schrijven van de scrip-
tie heb je ook nog de twee vak-
ken Internal Control OBIS en Au-
diting. Op het HBO beter bekend 
onder de namen LAC en BIV. Voor 
Auditing dien je een flink aantal 
artikelen te lezen, waaronder en-
kele artikelen van Limperg. 
Deze artikelen kunnen je helpen 

bij het vormen van een mening 
op het gebied van The Green Pa-
per van de commissie Barnier: 
op welke gebieden kunnen wij 
Assurance verlenen en dienen we 
controle- en advies opdrachten 
te scheiden? Het vak wordt bo-
vendien voor een deel gegeven 
door Dick de Waard, wat voor de 
accountancy student toch een 
voorrecht is. 
Zijn ervaringen en anekdotes 
zorgen ervoor dat je twee uur op 
het puntje van je stoel zit.
Het BIV vak betekent dat er weer 
administratieve processen be-
schreven dienen te worden. Ook 
hierin luidt mijn tip: doe dit sa-
men! Zes tot zeven pagina’s vol-
schrijven met processen is een 
geestdodend proces. Door het 
samen te doen, kun je van ge-
dachten wisselen en overleg ple-
gen. Zelf doe ik dit met Erwin van 
Ree, dit zijn gezellige middagen 
waarbij we het beschrijven van 
offerte- procedures en informa-

tieanalyses afwisselen met pot-
jes Fifa op de Playstation. Helaas 
moet ik wat het laatste betreft 

iets vaker dan dat ik zou willen 
mijn meerde erkennen in Erwin.

Voor mij was de RUG een leer-
zaam jaar en ik hoop dat toe-
komstige masterstudenten er 
net zo’n fijne tijd hebben als ik. 
Gelukkig zit mijn studietijd aan 
de RUG er nog niet op want in 
september 2012 begin ik aan de 
Post-Master, wat betekent dat ik 
nog anderhalf jaar op vrijdagmid-
dag om 12.00 uur kibbeling kan 
halen of met Bart- Jan Maatman 
kan genieten van een soepje. Ik 
spreek nu alvast de hoop uit dat 
Nils Schuijt zijn setje kaarten 
blijft meenemen, zodat we weer 

kunnen klaverjassen en Ruud en 
Q weer in koor kunnen zeggen 
“hij troeft hem in de ….”Daar-
naast hoop ik dat Jarno nog altijd 
bereid is om op donderdagavond 
wat piekuurtjes te gaan pakken. 
Maar vooralsnog blijft het uitkij-
ken naar de eerste vrijdag van 
september, waarop Marit met 
haar mountainbike op me staat 
te wachten bij het kruispunt of 
bij de oranje brievenbus en me 

al vanaf 100 meter afstand staat 
toe te zwaaien. En als ze dan 
merkt dat ik haar zie, knikt ze 
glimlachend. Ik kan niet wachten 
tot het nieuwe academische jaar 
begint.
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Komt nog advertentie van KPMG

In de laatste fase van je studie begint 
de zoektocht naar een werkgever die 
bij je past. Tjebbel en Iris vertellen 
waarom hun keuze op KPMG is 
gevallen. De cultuur en ruimte voor 
ambitie waren doorslaggevend. En ze 
zijn nog steeds erg blij met hun keuze!

Kennismaking
Tjebbel: “Ik heb getwijfeld over de 
richting die ik na mijn studie op zou 
gaan. Binnen accountancy leer je veel 
en de carrière mogelijkheden zijn groot. 
Vanuit mijn bestuursfunctie bij de 
Financiële Studie vereniging Amsterdam 
kwam ik met veel werkgevers in contact, 
waaronder KPMG.”
Iris: “Ik wilde mezelf breed ontwikkelen in 
consultancy en tijdens een in-housedag 
heb ik kennisgemaakt met KPMG. 
De pro jecten en werkzaamheden spraken 
mij aan. Het geeft een goed gevoel als 
jouw advies organisaties echt verder kan 
helpen.“

Ruimte voor ambitie
Tjebbel: “Onderlinge collegialiteit en
de snelle doorgroeimogelijkheden zijn
doorslaggevend geweest in mijn keuze
voor KPMG. Daarbij kan ik mijn werk 
goed combi neren met mijn activiteiten 
voor de lokale gemeentepolitiek.”
Iris: “De ruimte voor ambitie en eigen
creativiteit sprak mij aan. Het gaat
uiteindelijk ook om die bekende ‘klik’
die je moet hebben.”

Snel leren
Tjebbel: “Als trainee bij KPMG zie en doe 
je veel. Je krijgt een ‘kijkje in de keuken’ 
van veel organisaties en krijgt inzicht in 
hoe bepaalde fi nanciële transacties 
gemonitord en bestuurd worden.”
Iris: “Door de diversiteit aan opdrachten 
en teams is je leercurve steil. Mede daar  -
door krijg je al snel meer verantwoordelijk-
 heid.”

Internationale teams
Tjebbel: “Ik werk in teams met jonge 
en met meer ervaren collega’s. Het zijn 
allemaal gedreven professionals en dat 
vind ik prettig samenwerken.”
Iris: “Omdat je onderdeel bent van het 
grote internationale netwerk van KPMG, 
werk je ook samen met collega’s uit 
andere landen. Je trekt intensief met 
elkaar op en hebt alle maal hetzelfde 
einddoel. De drive en passie vind 
ik wereldwijd echt kenmerkend voor 
KPMG’ers.”

Ontwikkeling
Tjebbel: “Je performance manager is
nauw betrokken bij je ontwikkelings-
doelen en je carrièrepad. Naast 
de postdoctorale opleiding 
tot registeraccountant zijn 
er talloze opleidings-
mogelijkheden.”
Iris: “Je kunt
rekenen op goede 
coaching en 
begeleiding. 

Dit wordt ondersteund met een uitgebreid 
opleidingsprogramma dat aansluit op je 
persoonlijke ontwikkelbehoeften.”

Toekomst
Tjebbel: “Ik wil zo snel mogelijk door-
groeien. Als je iets wilt en je blijft jezelf 
continu ontwikkelen, is bijna alles 
mogelijk.”
Iris: “Ik wil binnenkort graag werken bij
een internationale KPMG-vestiging.
Hopelijk kan ik deze droom al heel snel
realiseren!”

Tjebbel Maris

Studie: 

Bachelor Economie 
en master Accounting 
en Control aan de 
VU in Amsterdam.
Functie: 

Trainee KPMG Audit 
sinds 2010

Lees verder op 
www.gaaan.nu/tjebbel 

Iris Oehlmann

Studie: 

Technische aard-
weten schappen 
en Management 

of Technology 
aan de TU Delft

Functie: 

Junior adviseur 
KPMG Advisory 

sinds 2010

Lees verder op 
www.gaaan.nu/iris 
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“Voor de RA wordt dat 
wel eens gecontainerd 
tot ethisch handelen”

“Wat mij betreft had 
de gedragscode niet 

zo ingewikkeld  
hoeven te zijn”

“With great power  
comes great  

responsibility”

Accountants zijn ook maar gewoon  
superhelden

Volgende week heb ik een cursus beroepsethiek. Ik draag nu sinds 5 jaar de titel RA en val daarmee on-
der de plicht om mijzelf permanent te educeren. Dit jaar heeft mijn beroepsorganisatie NBA, die de titels 
uitgeeft, beheert en intrekt waar nodig, scholing in beroepsethiek verplicht gesteld. Het moge duidelijk 
zijn; dit is een direct antwoord op alle schandalen van de laatste tijd. Situaties en fraudezaken waar de 
accountant terecht en onterecht in de aandacht is komen te staan, omdat deze onvoldoende kritisch zou 
hebben gehandeld in functie. Nou ben ik geen controlerend accountant en ik dacht hiermee nog weg te 
komen. Ik waande me veilig, als RA In Business, zoals dat zo mooi heet, en me te kunnen distantiëren 
van alle kritiek, en daarmee ook van een dergelijke cursus. Ik kan mijn tijd beter besteden. Het gaat 
immers niet over mij. Dus wel.

Tekst: André Miedema

Grote helden, grote 
deugden
Om ons beroep schoon te houden 
bestaat de Verordening gedrags-
code (RA en AA). Hierin staat met 
grote woorden omschreven welk 
gedrag wel en niet is toegestaan 

als ik zakelijk handel. Even een 
paar van die grote termen: inte-
ger, eerlijk, oprecht, onbevoor-
oordeeld, onbeïnvloedbaar, des-
kundig, vaardig, houdt geheim, 
houdt zich aan wet en regelge-
ving, professioneel. Voor de RA 
wordt dat wel eens gecontainerd 
tot 'ethisch handelen'. Eerlijk is 

eerlijk. Als ik dit lees dan voel ik 
me groter worden. Wij als RA's 
zijn toch wel een soort helden die 
in de maatschappij een belangrij-
ke rol vervullen. En daar zijn grote 
deugden voor nodig. Ik moet den-
ken aan één van mijn favoriete su-
perhelden filmtrilogie: Spiderman 
(die met Tobey Maguire van 2002, 
2004 en 2007). In een scene geeft 
oom Ben onze spinnenman Peter 
Parker een devies mee: with great 
power comes great responsibility. 
Dat is dan toevallig de bron die 
mij aanspreekt; volgens wikipedia 
kan deze uitspraak ook aan de bij-
bel (Lucas), Voltaire en Stan Lee 

toegewezen worden. Wellicht zit 
daar voor jullie nog een held tus-
sen. Wat ik eruit haal is het vol-
gende: hoe groter het verwachte 
effect/bereik van je daden op an-
deren (power), des te groter de 
gevraagde zorgvuldigheid in dat 
gedrag (responsibility). 

Niet stout zijn op je werk
Nou vraagt de Verordering ge-
dragscode RA van mij grote deug-
den als ik optreed in zakelijk 
handelen. Dat is mooi want dat 
betekent dat ik voor en na werk-
tijd gewoon mezelf kan zijn: zwak, 
onbetrouwbaar, onoplettend, on-
eerlijk en ga zo maar door. Nee, ik 
moet even scherper en verder le-
zen. Het gaat om zakelijk hande-
len. Dus als ik buiten werktijd za-

kelijk handel, geldt dit ook. Nee, 
nog niet helemaal. De verorde-
ning kent namelijk een prach-
tige zin, bijna terloops genoemd 
achteraan de zin onder professi-
oneel handelen: 'De accountant 
onthoudt zich van handelen dat 
het accountantsberoep in dis-
krediet brengt'. Fantastisch. Het 
mooie hieraan is dat het niet 
iets verbiedt dat concreet is, 
gewoon alles wat slecht is mag 
je niet doen. Zoek zelf maar uit 
wat dat is. En wie bepaalt dat? 
Juist, wij met zijn allen. Ieder-
een kan namelijk een accoun-
tant op deze regel(s) aanspre-
ken, via het geldende tuchtrecht 
volgt dan een onderzoek en uit-
spraak met consequenties. 

Accountants zijn ook 
maar gewoon mensen
Als ik als zeer brave accoun-
tant in privé onethisch handel, 
en daarmee het accountantsbe-
roep in diskrediet breng, ben ik 
de titel RA niet waardig. Via een 
omweg is dat 'zakelijk handelen' 

helemaal niet de kern. Wat mij 
betreft had de gedragscode niet 
zo ingewikkeld te hoeven zijn 
en gewoon het woord accoun-
tant overal kunnen vervangen 
door mens. Dit beroep vraagt 
ethische mensen. Ethische ac-

countants bestaan niet. Ethische 
mensen bestaan wel en zijn, ge-
zien hetgeen de maatschappij 
van het beroep vraagt, geschikte 
accountants. Overigens zijn dat 
vooral geschikte mensen. RA ben 

je dus altijd en overal met alle 
volle consequenties die dat heeft. 
Voor en na werktijd. Er bestaat in 
die zin wat mij betreft ook geen 
groot en klein ethisch handelen.

Kleine helden, kleine da-
den
Ik ben het dus wel en niet eens 
met oom Ben. Power vereist wat 
mij betreft inderdaad responsibi-
lity. Maar twee keer 'great' gaat 
voor mij niet op. Ik als kleine 
held in mijn privé en zakelijk le-
ven ben net zo gewenst, groot 
en ethisch als de grote helden in 
deze wereld. Waarom zou ik on-
belangrijk zijn? Mijn daden heb-
ben ook gevolgen voor anderen, 
ook al vlieg ik niet met spinnen-

draden door de straten en red ik 
geen levens van mensen. Small 
power is ook great power. Met 
iedere beslissing die ik neem, 
iedere actie die pleeg, geef ik 
vorm aan mijn (on)ethische zelf. 
RA-titel of niet, door onethisch 
handelen kan ik belangrijke za-
ken verliezen: het vertrouwen 
van de mensen om me heen, 
goede relaties met vrienden en 
familie, mijn baan, huis, leven, 
gevoel van waardigheid en noem 

maar op. Hoezo kleine held, ieder 
mens is een superheld. 

Grote woorden en een 
klein hart
De cursus van volgende week 
over beroepsethisch handelen ga 
ik dan ook met deze overtuiging 
in. De theoretische basis voor 
ethisch handelen voor die dag be-
staat trouwens naast de gedrags-
code uit andere grote woorden, 
zoals congruent, consistent en 
consequent handelen en authen-
tiek, betrouwbaar en constructief 
zijn. Grote woorden. Maar als ik 
eerlijk ben en even stilsta voel 
ik met mijn kleine hartje precies 
aan wat ik niet vind kunnen bij 
mezelf en anderen. Teveel wis-
selgeld niet teruggeven aan de 

kassadame, spieken tijdens een 
tentamen, een student laten zak-
ken omdat ik hem gewoon niet 
mag, iets beloven en dat niet na-
komen. En nog even wat langer 
stilstaan en ik voel ook waarom. 
Daar zijn geen grote woorden 
voor nodig. Mensen zijn ook 
maar gewoon superhelden. Ac-
countants niets minder.

‘‘RA ben je dus altijd 
en overal met alle vol-

le consequenties’’

‘‘Teveel wisselgeld 
niet teruggeven aan 

de kassadame,  
spieken tijdens een 

tentamen’’
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Het jaarlijkse congres van Check is alijtd weer druk bezocht! Helaas zijn er ook altijd mensen die niet 
aanwezig kunnen zijn. Dan kun je in dit verslag alsnog lezen wat er allemaal de revue gepasseerd is. 
Daarnaast worden de commissiewerkzaamheden ook uitvoerig beschreven, dus als je nog een commis-
sie wilt doen volgend jaar is dit misschien wel wat voor jou!

Tekst: Abel van Rooijen onder redactie van Maritte van  den WijngaardC
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Groen, bekwaam, duurzaam! 

Z
ie crisis als uitdaging
C
ongrescom

m
issie

“Nadat wij het the-
ma aan de kantoren 
hadden voorgelegd 
kregen we gelukkig 
al vrij snel positieve 

reacties”
“Wat is de toevoegde 
waarde van ons, als 

toekomstige 
accountants?”

Donderdag 24 mei was het zo-
ver, de dag waar ik samen met 
mijn commissie een ruim half 
jaar aan gewerkt heb, het con-
gres van studievereniging Check. 
Dit jaar hadden wij voor het 
thema: “Groen, bekwaam, duur-
zaam!” gekozen. Het thema kie-

zen is altijd een lastig aspect van 
de organisatie van het congres. 
Het moet een thema zijn dat niet 
teveel lijkt op thema’s uit voor-
gaande jaren, het moet actueel 
zijn en tot slot moet het ook de 
kantoren aanspreken. Uiteinde-
lijk zijn de kantoren natuurlijk 
diegene die het programma moe-
ten invullen.

Nadat wij het thema aan de kan-
toren hadden voorgelegd kregen 
we gelukkig al vrij snel positieve 
reacties, hier konden de kantoren 
mee aan de slag. Voor ons een 
opluchting en we konden vanaf 

dat moment gaan denken aan de 
volgende stap in de organisatie; 
de locatie. Voor de locatie geldt 
dat deze niet dezelfde mag zijn 
als de locaties van een aantal 
congressen terug, dit was voor 
ons lastiger dan het thema. Al 
vrij snel kwamen we uit op Mar-
tiniplaza, een locatie die eigenlijk 
niet de eerste optie was, omdat 
deze een aantal jaar geleden ook 
gebruikt is. Gelukkig kon het be-
stuur met het hand over het hart 
strijken, mede door de grote re-
novatie van de zaal die we wilde 
gaan gebruiken, de Springerzaal. 
Twee belangrijke zaken waren 
nu vastgelegd, het thema en de 
locatie. De beurt was nu aan de 
kantoren, deze moesten de in-

put leveren voor de lezingen. De 
dagvoorzitter kwam zoals ge-
bruikelijk van de hoofdsponsor, 
dit jaar was dit Ernst & Young. 

Nu volgde een van de leukste pe-
riodes van de organisatie van het 
congres, we gingen bij alle kan-
toren langs om met de recruiters 
te overleggen wat de mogelijk-
heden zijn. Op deze manier zie je 
de kantoren van binnen en ont-

moet je natuurlijk ook de recrui-
ters, wat je later een voordeel 
kan opleveren tijdens je sollicita-
ties voor bijvoorbeeld een stage-
plaats. Al gauw kwamen er vanuit 
de recruiters ideeën over moge-
lijke sprekers. Zoals wellicht wel 
vaker kwam er op een gegeven 
moment een lastig moment, we 
moesten kantoren teleurstellen 
omdat wij teveel mogelijke spre-
kers hadden. Dit heb je natuurlijk 
liever niet, maar aan de andere 
kant, beter teveel aanmeldingen 
dan te weinig. Toen waren ook 
de sprekers en de dagvoorzitter 
vastgelegd. De laatste jaren is 
het traditie om af te sluiten met 
een informeel, luchtiger einde. 
Dit was iets wat we nog moesten 
vastleggen. Het is altijd lastig om 
iets te vinden waarbij je aan de 
ene kant iets luchtiger verlangt, 
maar aan de andere kant niet wil 
dat het de formele sfeer verpest, 
het congres blijft immers een for-
mele aangelegenheid. Uiteinde-
lijk kwamen wij op de volgende 
sprekers en de dagvoorzitter uit:

- Gijs Vermeulen van Deloitte
- Marieke Miltenburg en Jan van      
   den Herik van KPMG
- Edwin Versluis van Attero
- Ties van Dijk van Q-staff
- Rob Wortelboer, de dagvoorzit-     
   ter, van Ernst & Young

De laatste twee weken voor het 
congres zijn altijd druk, er zijn 

altijd een aantal zaken die ge-
regeld moeten worden, de pro-
grammaboekjes moeten naar de 
drukker, de inschrijvingen moe-
ten verwerkt worden, er moeten 
brieven worden opgesteld voor 

de studenten en de kantoren, 
het draaiboek moet worden op-
gesteld en zo zijn er nog wel een 
aantal zaken die de revue passe-
ren. Uiteindelijk brak dan toch de 
dag aan en stond het congres op 
het punt om te beginnen. 

Voor ons begon de dag om half 
8 bij Martiniplaza, samen met 
het bestuur hadden wij een uur 
de tijd om de laatste voorberei-
dingen op locatie te treffen. Na-
dat er een kleine vertraging was 
bij de techniek verliep de voor-
bereiding zonder benoemings-
waardigheden. De sprekers en 
de dagvoorzitter waren gelukkig 
allemaal op tijd en de dag kon 
wat ons betreft beginnen. Nadat 
alle studenten en andere aan-
wezigen hadden plaatsgenomen 
in de Springerzaal kon de dag 
worden geopend, dit gebeurde 
door ondertekende. Na een kor-
te introductie gaf ik het woord 
over aan onze dagvoorzitter, Rob 
Wortelboer. De heer Wortelboer 
kondigde na zijn introductie de 
eerste spreker aan, Gijs Vermeu-
len. De heer Vermeulen gaf een 
introductie op het onderwerp 
duurzaamheid, hij heeft een al-
gemeen beeld weten te schetsen 
en de kernzaken van het onder-
werp aangestipt, hij deed dit met 
behulp van ludieke filmpjes die 
tot de verbeelding spraken. 

Na de heer Vermeulen was het de 
beurt aan mevrouw Miltenburg 
en de heer van den Herik. De 
heer van der Herik sprak over het 
beleid van een grote organisatie 
op het gebied van duurzaamheid, 
de heer van de Herik is directeur 
van de afdeling die verantwoor-
delijk is voor het duurzaamheid-

“Op deze manier zie 
je de kantoren van 

binnen en ontmoet je 
natuurlijk ook de 

recruiters”

v.l.n.r Harm-Jan Feenstra, Wilko Prins, Abel van Rooijen, Thomas Popken, Maartje 
van Houten, Deneesh Ponniah. 
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“Hij was het die 
zonder twijfel over 
een bed van glas is 

gelopen”

“Ties en Wouter 
namen ons mee in de 

wereld van het 
motiveren”
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beleid van KPMG Nederland. Met 
zo nu en dan een sneer naar ons 
accountants, maar ook met een 
aantal inspirerende opmerkin-
gen over ons als jonge talenten, 
wist hij het publiek te boeien. 
Mevrouw Miltenburg keek van-
uit het oogpunt een controle-

rend accountant naar het duur-
zaamheidsvraagstuk, wat is de 
toevoegde waarde van ons, als 
toekomstige accountants? Daar-
naast werd ook besproken hoe 
een duurzaamheidsverslag er 
nou eigenlijk uit ziet en wat voor  
aspecten belangrijk zijn. Na deze 
eerste twee lezingen was het tijd 
voor de eerste workshopronde 
welke werden verzorgd door de 
kantoren. Na deze workshopron-
de was het tijd voor de lunch. 
Veel mensen, waaronder ikzelf, 
waren hier hard aan toe. En de 
lunch is een ideale gelegenheid 
om gemakkelijk in contact te ko-
men met de recruiters of de aan-
wezige accountants van de kan-
toren. 

Na de lunch was het tijd voor 
een kwartietje opwarmen voor 

het middagprogramma, Ties van 
Dijk zorgde samen met zijn col-
lega Wouter ervoor dat iedereen 
meteen weer bij de les was. Ver-
volgens was het de beurt aan 
Edwin Versluis om de praktijk bij 
de dag te betrekken. Hij vertelde 
vanuit het perspectief van een 
klant hoe hij het opstellen van 
een duurzaamheidsverslag heeft 
ervaren en hoe hij de rol van de 
accountant hierbij heeft ervaren. 
Op deze manier was de drieluik 
van sprekers voltooid, een intro-
ductie, verdieping en tot slot de 
praktijkervaring. Het woord was 
wederom aan de kantoren tij-
dens de tweede workshopronde. 
Na een korte pauze was het tijd 

voor de afsluiter van de dag, Ties 
en Wouter namen ons mee in de 
wereld van het motiveren. Na een 
enerverende workshop was de 
kers op de taart toch zeker ons 
toekomstig bestuurslid Wibren 
van der Molen. Hij was het die 
zonder twijfel over een bed van 
glas is gelopen en daarbij het 
motiveren in een ander daglicht 
heeft gesteld. Ik sta nog steeds 
versteld van het lef wat hij heeft 
getoond die middag. Chapeau!

Aan elke dag moet een einde 
komen en zo ook aan ons con-
gres, na een welverdiende bor-
rel aan het einde van de dag zat 
onze taak erop. Wij konden ons 
storten op het eten dat voor ons 
klaar stond in Tapasco en ons 
vervolgens mengen in de gezel-
ligheid gedurende de borrel in 
café van Diepen.

Ik wil mede namens de rest van 
mijn commissie een ieder bedan-
ken voor de aanwezigheid, in het 
bijzonder de kantoren en Ties en 
Wouter voor de invulling van de 
dag.

De waarde van de controleverklaring
“Vertrouw de accountant?!” is het onderwerp van dit magazine. Hoe kijkt een accountant hier zelf te-
genaan? Wij hebben bij Ernst&Young twee controleleiders, Susanne Wagtelenberg en Illona Oortman, 
geïnterviewd en hun standpunt over dit onderwerp gevraagd. Is de accountant nog te vertrouwen? En 
hoe zou het kunnen komen dat het vertrouwen geschaad is?

Tekst: Maritte van den Wijngaard en Marieke de With

Illona Oortman: Ik heb eerst 
op de Hanzehogeschool in Gro-
ningen Bedrijfseconomie ge-
studeerd en heb vervolgens 
aan de universiteit van Gronin-
gen via een schakeljaar  de ba-
chelor accouting en controller 
gedaan en de Master accoun-
tancy. Ik ben evenals Susanne 
ook in 2007 begonnen te wer-
ken bij Ernst & Young, op kan-
toor Emmen. Toen dit kantoor 
in 2009 werd overgenomen 
door BDO, ben ik naar Gronin-
gen gekomen. Daarnaast heb 
ik vorig  najaar drie maanden 
in Engeland bij Ernst en Young 
Cambridge gewerkt. Ik bedien 
vooral klanten algemene prak-
tijk, zoals productie en han-
delsbedrijven, maar ook inde 
media en entertainment sector. 
Verder ben ik  het afgelopen 
jaar als begeleider mee ge-

weest met de Masterclass) naar 
New York.  De Masterclass is een 
recuitment evenement waarin 
Universiteitsstudenten zich kun-
nen opgeven om het beroep en 
Ernst en Young beter te leren 
kennen.

Wij zijn het interview begon-
nen met de vraag of een con-
troleverklaring nog wel echt een 
toegevoegde waarde geeft aan 
een jaarrekening. Een controle-
verklaring is nog steeds wel van 
belang en geeft wel extra waar-
de aan een jaarrekening. Het is 
eigenlijk vooral voor het bedrijf 
zelf van belang, als accountant 
doe je vooral je werk en is het 
voor je werk uiteindelijk minder 
van belang als een bedrijf geen 
goedkeurende controleverklaring 
krijgt. Maar het bedrijf zelf heeft 
het vaak wel nodig om zich te 
verantwoorden aan de bank of 
andere belanghebbenden. 

De accountant is de laatste tijd 
geregeld negatief in het nieuws 
geweest, omdat er toch bedrij-
ven failliet gaan ondanks een 
goedkeurende controleverkla-
ring. Door deze ontwikkelingen  
is merkbaar dat de regelgeving 
wordt aangescherpt. Er moet nu 
vaker een continuïteitsparagraaf 
opgenomen worden in de jaarre-
kening en er wordt bij de contro-
le meer aandacht besteed aan de 
begrotingen en liquiditeitsprog-
noses voor het komende jaar en 
de komende jaren. En ook de ra-
tio’s worden steeds belangrijker, 
als een bedrijf niet meer aan de 

eisen van de solvabiliteit en liqui-
diteit voldoet die de bank stelt, 
kan een bank de lening opeisen. 
Dit is natuurlijk een groot risico 

en kan ook het faillissement van 
een bedrijf betekenen. Als een 
bedrijf wat minder goed pres-
teert dan wordt er wel veel meer 
werkt verricht om er zeker van te 
zijn dat de cijfers een goed beeld 
van de werkelijkheid vormen en 
moet er tijdens de controle ook 
meer vastgelegd worden.
 
Veranderingen
Mevrouw Oortman en mevrouw 
Wagtelenberg merken er in hun 
dagelijkse praktijk niet veel van 
de negatieve berichten over ac-
countants. Ze hebben tot nu toe 
zelf geen klanten gehad die fail-
liet zijn gegaan, nadat er een 
goedkeurende controleverkla-
ring is afgegeven. En bij andere 
zaken die in het nieuws komen 
kan je ook geen oordeel vellen, 

omdat je zelf de controle niet 
hebt uitgevoerd. Als accountant 
kijken we nu meer naar de risi-
cogebieden. Bijvoorbeeld bij wo-
ningcorporaties is naar aanlei-
ding van de kredietcrisis  bij de 
controle meer aandacht voor de 
controle van het vastgoed. Bij  
onder andere woningcorporaties 
zijn voor de crisis verplichtingen 

aangegaan voor het bouwen van 
woningen, maar door de crisis 
konden deze bedrijven hun wo-
ningen moeilijker verkopen. Dit 
wordt bijvoorbeeld veroorzaakt 
doordat potentiële kopers tegen-

“Er moet nu vaker 
een continuïteits-

paragraaf opgenomen 
worden in de 
jaarrekening”

“Als accountant kijken 
we nu meer naar de 

risicogebieden”
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‘‘Daarnaast komt de 
AFM nu vaker 
controleren op 

bepaalde onderwerpen 
waar het eens mis is 

gegaan’’
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woordig minder makkelijk een 
hypotheek kunnen krijgen. Dit 
kun je als accountant ook niet 
aan zien komen, bij de controle 
wordt nu wel gekeken hoe een 
bedrijf met de crisis omgaat. Dus 
dat ze niet nog steeds heel veel 
verplichtingen aangaan, maar 
rekening houden met de krim-
pende markt. Daarnaast komt 
de AFM nu vaker controleren op 
bepaalde onderwerpen waar het  
eens mis is gegaan. Vaak gaat 
het bij schandalen bij één post in 
de jaarrekening mis. Daar wordt 
dan heel strak op gecontroleerd. 

Bij een woningcorporatie is het 
recentelijk mis gegaan bij het 
aangaan van risicovolle rente-
instrumenten, hiervoor is in de 
media extra aandacht en bij de 
controle wordt hier ook extra 
aandacht aan besteed.  Ook door 
de AFM is het afgelopen jaar on-
derzoek gedaan naar de vastleg-
ging van de controle van risico-
volle rente-instrumenten en de 
verantwoording in de jaarreke-
ning bij woningcorporaties.

Daarnaast wordt de onafhanke-
lijkheid van de accountant steeds 
belangrijker. Vanuit de regelge-
ving is het steeds eerder  ver-
plicht om te gaan rouleren tussen 
accountants. Bij organisatie’s van 
openbaar belang (OOB’s) dient 
de accountant na 7 jaar te rou-
leren en in het buitenland is het 
al de regel dat je al elke drie jaar 
van accountant moet wisselen.

Nu is het de vraag of een ac-
countant zich nog meer moet 
indekken. In de controleverkla-
ring bij de jaarrekening wordt te-
genwoordig vaker een continuï-
teitsparagraaf toegevoegd. Soms 

wil een bedrijf dit ook niet en dan 
wordt in de controleverklaring 
opgenomen dat deze toelichting 
ontbreekt. Maar ondanks al deze 
maatregelen kan een klant toch 
nog zaken achterhouden, je moet 
er als accountant op vertrouwen 
dat de klant alle belangrijke in-
formatie geeft en dat het juist is. 
Mevrouw Oortman geeft ook aan 
dat tegenwoordig meer aandacht 
aan de kritische houding van de 
accountant wordt besteed bij-
voorbeeld door middel van een 
cursus ‘kritische accountant’ als 
onderdeel van de opleiding tot 
registeraccountant. Als voor-
beeld geeft mevrouw Oortman: 
’Wanneer een klant meer trans-
portkosten heeft maar minder 
verkopen, dan moet je toch echt 
kritisch zijn of dit wel kan, en 
doorvragen bij de klant wat hier-
voor de reden is. Mevrouw Wag-

telenberg gaf nog het voorbeeld 
van een voorziening die lager is 
geworden terwijl debiteuren ge-
lijk zijn aan het vorige jaar. Vroe-

Susanne Wagtelenberg: Ik heb 
aan de RUG twee jaar Bedrijfs-
kunde gestudeerd en hierna 
ben ik verder gegaan met de 
opleiding accountancy. Ik heb 
toen in het vierde jaar mijn 
scriptie bij Ernst & Young op 
kantoor Groningen geschre-
ven. Daarna ben ik er ook gaan 
werken. Ik werk hier nu vijf 
jaar en ik ben nu controlelei-
der. Ik bedien vooral woningco-
operaties, zorginstellingen en 
de algemene praktijk. Ik moet 
mijn praktijkscriptie nog schrij-
ven om RA te kunnen worden. 

‘‘Daarnaast wordt de 
onafhankelijkheid van 
de accountant steeds 

belangrijker’’

ger ging de accountant hier nog 
wel eens mee akkoord na overleg 
met directie of bestuur of zoch-
ten ze een middenweg. Nu gaat 
de accountant hier niet meer 
mee akkoord, tenzij de klant 
echt goede redenen heeft en dit 
ook kan onderbouwen. Een voor-
ziening is een schatting en dus 
een post waarop je kunt sturen. 
Ook de AFM is steeds strenger op 
schattingen. Deze moeten echt 
heel goed onderbouwd worden. 

Wat merk je bij klanten?
De meeste klanten zijn weer blij 
als de accountant weer vertrekt. 
De voornaamste reden hiervoor 
is dat de komst van de accoun-
tant de klant veel tijd kost; ’’Aan-
gezien we veel vragen hebben’’. 
Sommige klanten zeggen zelfs: 
“De accountant kost alleen geld 
en dat geld is voor een contro-
leverklaring bij cijfers achteraf”. 
Een klant is veel meer met de 
toekomst bezig en niet meer met 
wat er gebeurd is in het afgelo-
pen jaar. Maar als je in de contro-
le ook iets met de toekomst kan 
doen wordt de klant er wel weer 
beter van. Daarnaast zijn er ook 
klanten die het prettig vinden dat 
de accountant langskomt, om-

dat ze zo een bevestiging op hun 
werk krijgen dat ze de adminis-
tratie goed hebben gedaan.
 
Controlerend of advise-
rend?
Hoe ziet een accountant zichzelf? 
Meer als controlerend of juist ook 
om een stukje advies te geven 
aan de klant? Mevrouw Oortman 
ziet haar functie wel echt als con-
trolerend, maar ze geeft wel aan 
dat managers en partners wel 
meer advies geven. Daarnaast 
geeft je bij de interim-controle 
ook wel advies bij de processen 

die niet goed lopen of verbeterd 
kunnen worden. Maar adviseren 
hoe je een bedrijfsplan moet ma-
ken of iets dergelijks doen ze ei-
genlijk niet. Wel identificeren ze 
risico’s en signaleren ze deze, 
maar vervolgens wordt dit vaak 
uitbesteed naar een andere afde-
ling van Ermst & Young. Bijvoor-
beeld bij een klant die zijn IT niet 
goed op orde heeft, dat wordt 
dan doorgezet (in overleg met de 
klant) naar de IT-specialisten van 
Ernst & Young. Daarnaast bellen 
klanten ook wel eens halverwe-
ge het jaar om even te sparren. 
Mevrouw Wagtelenberg vertelde 
dat er wel eens klant heeft ge-
beld met een vraag over human 
capital, zij vraagt het dan na bij 
een andere afdeling van Ernst 
& Young die daar meer ervaring 
mee heeft en kan zo de klant hel-
pen of eventueel doorverwijzen 
naar een collega van de betref-
fende afdeling.

Verder zijn de richtlijnen voor de 
woningcorporaties de laatste ja-
ren erg gewijzigd. De klant weet 
dan ook niet zo goed hoe het nu 
vastgelegd moet worden en dan 

bellen ze ook al vaak halverwe-
ge het jaar over de waardering 
van bepaalde posten in de jaar-
rekening en de vastlegging van 
bepaalde stukken in het dossier. 
Maar dit ziet mevrouw Wagtelen-
berg niet echt als advies, het is 
eigenlijk in het verlengde van de 
jaarrekeningcontrole. Anders zou 
je in januari het bedrijf uitleggen 
hoe ze het moeten vastleggen 
en nu weten ze het al eerder en 
doen ze het gelijk goed. Bij klei-
nere bedrijven merken mevrouw 
Oortman en mevrouw Wagte-
lenberg wel dat ze soms meer 
moeten adviseren, omdat in de 
jaarrekening vaak tekstuele toe-
lichtingen ontbreken. Deze klan-
ten zijn vaak niet op de hoogte 

van alle toelichtingsvereisten en 
wijzigingen in regelgeving en ge-
bruiken als basis  de jaarreke-
ning van voorgaand jaar. Bij deze 
klanten wordt er dan ook gead-
viseerd hoe ze de jaarrekening 
wel moeten maken. Ook gaat het 
deze klanten vooral om de cijfers 
in de jaarrekening en aan de tek-
stuele toelichting hechten ze ei-
genlijk geen of minder waarde. 

‘‘Een klant is veel meer 
met de toekomst bezig 
en niet meer met wat 
er gebeurd is in het 

afgelopen jaar’’

‘‘Bij deze klanten 
wordt er dan 

geadviseerd hoe ze de 
jaarrekening wel 
moeten maken”

‘‘De meeste klanten 
zijn weer blij als de ac-

countant weer 
vertrekt”
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Weten wat je kan,
begint met 
weten waar 
je naartoe wilt.

Inge Tjeerdsma
Senior Staff Audit FSO

Een succesvolle carrièrestart is meer dan een goede cijferlijst. Het begint met karakter 
en inzicht in jezelf. Ontdekken wie je bent, weten waar je naartoe wilt groeien én hoe 
je dat voor elkaar krijgt staat altijd aan de basis. Ernst & Young coacht jou actief 
op weg naar jouw succes. We bieden je volop kansen in de wereld van assurance, tax, 
transaction en advisory. Ontdek ze op ey.nl/carriere

E&Y_210x297mm_potentials.indd   1 03-11-10   17:11

Gebruikers van de jaar-
rekening
Grotere bedrijven met veel aan-
deelhouders hebben een jaar-
rekening die door veel mensen 
gelezen wordt. Bij kleinere be-
drijven is dit veel minder, daar 
heb je ook vaak één directeur 
grootaandeelhouder die zelf ei-
genaar is van alle aandelen van 
het bedrijf. Dan heb je een veel 
kleinere gebruikersgroep van de 
jaarrekening. Mevrouw Oortman 
en mevrouw Wagtelenberg ga-
ven wel aan dat ze hier met de 
controle ook wel rekening mee 
houden. Bij kleine bedrijven 
wordt er ook wel eens controle-
verklaring gegeven waar in staat 
voor welke personen deze jaarre-
kening eigenlijk is en dat andere 
gebruikers niet blind kunnen ver-
trouwen op deze cijfers, omdat 
zij misschien andere informatie 
belangrijk vinden. De jaarreke-
ning mag dan ook niet aan het 
maatschappelijk verkeer worden 
verstrekt. Dit zie je ook wel vaak 
gebeuren bij subsidieverklarin-
gen die alleen voor de verstrek-
ker van de subsidie bedoeld is. 

Daarnaast geeft mevrouw Wag-
telenberg nog aan dat er vaak 
ook een kloof is tussen de ver-
wachting van de gebruiker en het 
nut van een controleverklaring. 
Veel gebruikers hebben het idee 

dat bij een jaarrekening waarbij 
een goedkeurende controlever-
klaring is afgegeven het bedrijf 
ook goed presteert. Dit is echter 
niet het nut van een goedkeu-

rende controleverklaring. Een 
goedkeurende controleverklaring 
geeft aan dat de cijfers juist zijn 
en dit kan dan ook bij een jaar-
rekening van een bedrijf zijn dat 
verlies draait. Echter bij twijfel 
aan de continuïteit zal dit zowel 
in de jaarrekening als in de con-
troleverklaring zijn opgenomen. 
Daarnaast staat in de toelichting 
ook vaak nog een paragraaf over 
risico’s bij het bedrijf, dit leest de 
gebruiker vaak ook niet, omdat 
zij de jaarrekening snel doors-
cannen. 

De toegevoegde waarde 
van een controle bij gro-
te bedrijven
Bij grote bedrijven gebeurt het 
ook nog wel eens dat je als con-
troleleider tegenover een regis-
teraccountant zit. Bij deze bedrij-
ven is eigenlijk alle kennis over 
de jaarrekening wel aanwezig en 
hoeft de accountant alleen maar 
te controleren. Soms is het ook 

‘‘Veel gebruikers 
hebben het idee dat bij 

een jaarrekening 
waarbij een goedkeu-
rende controleverkla-
ring is afgegeven het 

bedrijf ook goed 
presteert”

wel lastig om een registeraccoun-
tant tegenover je te hebben, zij 
weten namelijk ook heel veel en 
weten ook precies hoe de contro-
le uitgevoerd wordt. Kleine be-
drijven nemen vaak alles wel aan 
wat de accountant zegt, maar bij 
deze bedrijven is dat niet zo en 
dan moet je je rug wel recht kun-
nen houden, omdat deze control-
lers veel vaker met je in discus-
sie gaan. Maar het is wel nodig 
dat er een controle plaatsvindt 
bij zo’n bedrijf. Er sluipt toch wel 
snel een foutje in de jaarrekening 
en vooral externe partijen zoals 
de bank hecht er ook wel veel 
waarde aan dat het gebeurt. An-
ders moeten ze maar vertrouwen 
dat de controller de jaarrekening 
goed opgesteld heeft, nu zit er 
toch nog een soort van functie-

scheiding in. De controller maakt 
de jaarrekening en de accoun-
tant controleert hem. 

‘‘Soms is het ook wel 
lastig om een register-
accountant tegenover 

je te hebben”
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De Magazinecommissie
Er zijn al veel commissies de revue gepasseerd in het magazine. Nu willen we in dit laatste magazine 
toch ook nog graag onszelf voorstellen en terugblikken op het afgelopen jaar. Aan het begin van een 
commissie weet je vaak nog niet wat je allemaal te wachten staat, na het maken van vier magazines 
kunnen we toch wel uit ervaring spreken. De Magazinecommissie bestond dit jaar uit de volgende perso-
nen: Mesut Ünal, Tom van der Veen, Anka Visser, Maritte van den Wijngaard en Marieke de With. Leest 
u vooral snel verder om meer te weten te komen over ons en de commissie!

Tekst: De Magazinecommissie

Allereerst willen we jullie in het algemeen vertellen wat de Magazinecommissie inhoudt. Als Magazine-
commissie heb je als doel om vier keer op een jaar een Magazine uit te brengen voor de Checkleden, 
de kantoren en de alumnileden van Check. We hebben eigenlijk vier keer hetzelfde proces doorlopen 
hierdoor kun je wel steeds dingen die minder goed zijn gegaan en de volgende keer weer wil verbeteren. 

Elk magazine begint met een brainstormvergadering over een thema. Vervolgens bedenken we hierbij 
mogelijke kantoren of personen die we kunnen interviewen over dit thema. Als het bestuur het goed-
gekeurd heeft, kunnen we dan deze interviews gaan plannen. Deze interviews plannen, houden en 
vervolgens het artikel schrijven kost nog het meeste tijd. Daarnaast beginnen we ook gelijk met de 
columnisten te informeren over het thema en de deadlines. Ook kunnen we gelijk al mensen gaan be-
naderen voor de rubrieken ‘student in buitenland’, ‘beginnend accountant’ en ‘commissie voorgesteld’. 
Vervolgens is het afwachten op de stukken en als deze binnen zijn moeten deze gecontroleerd worden 
door de commissie. Tot slot moet het magazine in elkaar gezet worden, wat ook altijd nog weer een hele 
klus is. De werkzaamheden in deze commissie zijn dus erg divers en dat maakt het ook leuk! Daarnaast 
is het een commissie waar je vier keer een piekmoment hebt, wat misschien wel vervelend is maar ook 
weer leerzaam. We hebben het hele jaar elke week vergaderd om alle lopende zaken te bespreken. Er 
gebeurt elke week weer van alles.

Marieke de With
Mijn naam is Marieke de With 
en ik woon in Groningen. Ik ben 
21 jaar oud en zit in het vierde 
jaar van de opleiding Accoun-
tancy. Mijn ouders wonen in 
Peize, hier heb ik ook nog mijn 
bijbaantje op de boerderij van 
mijn ouders. Hiernaast ben ik 
ook nog actief lid bij een stu-
dentenvereniging, de CSFR, in 
Groningen.

Voordat ik Accountancy ben 
gaan studeren heb ik vwo ge-
daan, ook in Groningen. Mijn 
keuze voor toch het HBO uit-
eindelijk had een paar redenen. 
Ik ben bij een voorlichting ge-
weest zowel op de Hanze als op 
de RUG. De universiteit is veel 
theoretischer en het HBO veel 
praktischer, dit sprak mij erg 
aan. Verder kon ik het HBO in 
3,5 jaar afronden, omdat ik van 
het vwo kwam. Wat ik verder 
leuk vind aan het HBO is dat de 
klassen veel kleiner zijn en dat 
je daardoor veel meer contact 
hebt met je studiegenoten. 

Op het moment van schrijven, 
studeer ik af bij de christelijke 
scholengemeenschap Gronin-
gen (CSG). Mijn afstudeerop-
dracht is het maken van een 
AO/IB beschrijving. In juni 
hoop ik afgestudeerd te zijn. Ik 
heb in mijn derde jaar al mijn 
meeloopstage gelopen. Dit heb 
ik gedaan bij een klein kantoor. 

In september ging ik stagelopen 
en dan is er bij de grote kantoren 
de interim controle, dit sprak mij 
wat minder aan. Wat ik verder 
leuk vind aan een klein kantoor 
is dat je meer overzicht hebt als 
je van een bedrijf de hele jaar-
rekening samenstelt.

Ik ben het afgelopen jaar ge-
vraagd voor de Magazinecom-
missie, maar wist toen ik in-
stemde nog niet echt wat me te 
wachten stond. Ik wilde graag 
samen met Maritte een commis-
sie doen en we hebben toen een 
mail naar Arjen gestuurd met 

onze voorkeur. Het leukste van 
de commissie vind ik het hou-
den van interviews. Je ziet hier-
door meer van de kantoren en 
je leert nieuwe mensen kennen. 
Wat verder leuk is, is dat veel be-
drijven ook interessante achter-
grondinformatie vertellen. Wat 
ik heb geleerd van de commissie 
is het leiden van vergaderingen, 
het overzicht houden en tot slot 
het schijven van artikelen. Nu ik 
dit vaker doe, wordt het ook leu-
ker en gaat het ook steeds beter.

De reden waarom je voor de Ma-
gazinecommissie zou moeten 
kiezen is dat het een erg gevari-
eerde commissie is. Werkzaam-
heden variëren van het houden 
van interviews, het schrijven van 
stukken, het nakijken van stuk-
ken tot het in elkaar zetten van 
het magazine. Het magazine 
komt vier keer in het jaar uit, 
hierdoor krijg je steeds meer er-
varing. Wat verder leuk is, is dat 
de commissie het hele jaar door 
actief is waardoor je een leuke 
band met je commissieleden op-
bouwt. 

Maritte van den Wijn-
gaard
Ik ben Maritte van den Wijngaard 
en ik ben nu vierdejaars accoun-
tancystudent. In september hoop 
ik te gaan afstuderen zodat ik in 
januari de opleiding Accountancy 
afgerond heb. Ik ben opgegroeid 
in Hoogezand en woon nu sinds 4 
jaar op kamers in Groningen. Dit 
bevalt me erg goed! Mijn hobby 
is paardrijden. Ik heb net buiten 
de stad een paard dat ik verzorg 
en beleer. Daarnaast houd ik erg 
van reizen, zo ben ik dit school-
jaar al naar Turkije en Mallorca 
geweest. Verder is wintersport 
ook een van mijn favoriete va-
kanties.

Ik heb ervoor gekozen om ac-
countancy te gaan studeren om-
dat veel familieleden van mij ook 
werkzaam zijn geweest in de ac-
countancy. Hierdoor ben ik al op   
jonge leeftijd met het beroep in 
aanraking gekomen. Daarnaast 
vond ik op de middelbare school 
economie een erg leuk vak en 
heb ook het pakket Economie en 
Maatschappij gedaan wat goed 
aansluit op de studie accountan-
cy.
 
Dit schooljaar wilde ik graag nog 
een commissie doen bij Check 
en ik wilde dit ook graag samen 
met Marieke doen. We hebben 
toen samen een mail naar Ar-
jen gestuurd en onze commis-
sievoorkeur doorgegeven. We 
zijn uiteindelijk samen in de Ma-
gazinecommissie geplaatst. Het 
leuke aan de Magazinecommissie 

‘‘Ik ben afgelopen jaar 
gevraagd voor de 

Magazinecommissie, 
maar wist toen ik in-
stemde nog niet echt 
wat me te wachten 

stond’’
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‘‘Mijn werkzaamheden 
bij de 

Magazinecommissie 
zijn  heel divers’’

leek me om interviews te hou-
den, zo kom je in contact met al-
lerlei kantoren. Ook het vergade-
ren vond ik erg leerzaam; je leert 
om te overleggen met elkaar. Het 
leukste aan de commissie vind ik 

dat je iets tastbaars maakt. Het 
is elke keer hard werken, maar 
als dan de magazines weer bin-
nen zijn, is het leuk om dat ook 
echt iets te hebben dat je zelf 
hebt gemaakt. 

Mijn ervaring met de commis-
sie is goed! Ik heb een erg leuke 
commissie met leuke mensen. 
Aan het begin kende ik nog niet 
iedereen, maar doordat we elke 
week vergaderen leer je elkaar 
wel snel heel goed kennen! Er is 
onderling in de commissie een 
hele relaxte sfeer. Daarnaast 
gaan we ook regelmatig andere 
dingen doen met de commissie. 
We doen wel eens boerenbridge 
of we gaan bowlen en we heb-
ben laatst ook nog een pubquiz 
gedaan. 

De commissie is wel erg druk, 
maar goed te combineren met de 

studie en mijn hobby. De dead-
lines van de magazines liggen 
tegen de tentamenweek aan, zo-
dat je in de tentamenweek niet 
zoveel meer hoeft te doen. Daar-
naast ben je vaak wel afhanke-
lijk van derden wat het soms 
wel lastig maakt en dingen vaak  
later moeten gebeuren. Het is 
wel altijd even stressen voor de 
deadline. 

Als laatste wil ik nog wat tips 
meegeven voor de commissie 
van volgend jaar, hoewel dit niet 
alleen van toepassing is op de 
Magazinecommissie maar op alle 
commissies. Ga ook leuke dingen 
doen met je commissie buiten de 
vergaderingen om, zo leer je el-
kaar ook op een andere manier 
kennen. Daarnaast is het ook 
goed om bij mensen thuis te ver-
gaderen in plaats van op school. 
In onze commissie gaan we vaak 
eerst samen eten en vervolgens 
vergaderen, zo is er ook vol-
doende tijd om met elkaar bij 
te kletsen en vervolgens nog de 
vergadering te houden. 

Tom van der Veen
Mijn naam is Tom van der Veen 
en ik ben 24 jaren jong. Op dit 
moment zit ik in mijn derde jaar 
en loop ik stage. Dit doe ik bij 
Aaabee Accountants en advi-

seurs. Mijn ouders, broer en 
hond wonen in Dokkum. Dit jaar 
was mijn eerste actieve jaar bij 
Check, na al eerder te hebben 
deelgenomen aan het symposi-
um en het congres.

Aan het begin van het schooljaar 
ben ik gevraagd voor de Maga-
zinecommissie. Dit leek mij een 
leuke aanvulling en een nuttige 
bijkomstigheid naast mijn stu-
die. We vergaderen wekelijks, en 
daarnaast besteed ik er ‘s avonds 
nog kort wat tijd aan. De meeste 
artikelen worden door ons zelf 
geschreven, alle aangeleverde 
artikelen, zoals de columns, kij-

ken we allemaal na. Je bent door 
je werkzaamheden beter op de 
hoogte van wat er zich allemaal 
afspeelt in ‘‘accountancyland’’. 
Binnen de commissie maken we 
optimaal gebruik van elkaars 
sterke punten. Naast de serieuze 
dingen is er de tijd om leuke din-
gen met elkaar te doen. Zo pro-
beren we samen te eten de com-
bineren met vergaderen, en zijn 
we samen wezen bowlen.

Het leukste aan de Magazine 
commissie is het maken van een 
fysiek product. De magazines 
hebben dan ook een prominente 
plaats op mijn kamer. Ook leuk is 
dat je ervaring krijgt in het ma-
ken van het magazine, waardoor 
dingen beter en soepeler gaan. 
Als commissie raken we steeds 
beter op elkaar ingespeeld.

Naast het studeren/stage lopen 
werk ik in het weekend bij Ikea, 

in het restaurant. Dit is leuk werk, 
maar ook erg gezellig, omdat er 
veel leuke mensen werken. Het 
is voor een student belangrijk om 
te werken, ook omdat ik na het 
HBO verder wil gaan studeren. 
Over 10 jaar hoop ik bij een leuk 
kantoor te werken, mijn stage-
periode heeft mij een goed beeld 
gegeven, over hoe dat er dan uit 
kan zien. Het MKB trekt mij aan, 
omdat ik denk dat je daar als ac-
countant een grote meerwaarde 
kunt hebben. 

Anka Visser
Mijn naam is Anka Visser. Ik ben 
20 jaar oud en zit nu in het 2e 
jaar van de opleiding Accoun-
tancy. Sinds anderhalf jaar woon 
ik in Groningen op kamers. Mijn 
ouders wonen in Emmen, hier 
ben ik in het weekend  nog re-
gelmatig te vinden. Ik heb  een 
broertje, hij woont momenteel 

nog thuis in Emmen maar hij 
gaat waarschijnlijk volgend jaar 
ook in Groningen studeren. 

De Magazinecommissie is de 
eerst commissie die ik doe bin-
nen Check. Mijn werkzaamheden 
bij de Magazinecommissie zijn  
heel divers. Van het houden van 
interviews tot het nakijken van 
stukken tekst. Het leukste om 
te doen vind ik het houden van 
interviews. Je leert er veel van, 
omdat je met veel verschillende 
mensen praat en je veel te weten 
komt over verschillende bedrij-
ven. 

Wat ik tot nu toe heb geleerd van 
de commissie is om beter mijn 
mening te geven in een groep 
met mensen. Toen ik begon met 
de commissie kende ik nog he-
lemaal niemand, dat is nu wel 
anders. Buiten de vergaderingen 
om, ondernemen wij als commis-
sie ook verschillende dingen om  
een leuke tijd te hebben met el-
kaar en elkaar nog beter te leren 
kennen. 

Mensen zouden actief moeten 
worden in de Magazinecommis-
sie, omdat het een super leuke 
commissie is waar je heel veel 
van kunt leren. Het magazine 
komt vier keer per jaar uit, hier-
door krijg je steeds meer erva-
ring in bepaalde dingen en gaat 
bijvoorbeeld het schrijven van 
stukken steeds beter.  

Er is eigenlijk niet een specifieke 
activiteit binnen Check wat ik het 
leukste vind. Aan de ene kant 
zijn de formele activiteiten leuk 
en leerzaam, omdat je hierbij 
veel in contact kunt komen met 
de verschillende kantoren. Aan 
de andere kant de informele acti-
viteiten, om gezellig wat te drin-
ken met studiegenoten en ze zo 
beter te leren kennen en om ui-
teraard nieuwe mensen te leren 
kennen is ook erg leuk.  

Wat voor mij echt de moeite 
waard is in het leven, is de gezel-
ligheid met vrienden en familie. 
Ik vind het belangrijk om te ge-

nieten van het leven en tijd door 
te brengen met mensen die voor 
mij waardevol zijn. Verder vind ik 
het belangrijk om mezelf verder 
te ontwikkelen, dus om meer te 
leren over bepaalde dingen. Dan 
gaat het vooral om dingen waar 
je zelf nog niet zo veel van af 
weet. 

Mesut Unal
Mijn naam is Mesut Unal, ben 21 
jaar en woon in Veendam.
Mijn hobby’s zijn voetballen, 
hardlopen, squashen, zwemmen, 
fitnessen dus alleen maar spor-
ten. Zo raak ik mijn stress kwijt 
en voel ik me ontspannen. Als 
ik niet sport verander ik in een 
donkey-shot. Mijn favoriete va-
kantieland is Turkije. Maar het 
belangrijkste is als het maar zon, 
zee en strand is, dan vind ik het 
helemaal top!

Ik ben nu lid van de Magazine-
commissie, dit vind ik vooral leuk, 
omdat je zo in contact komt met 
accountantskantoren. Daarnaast 

‘‘Er is onderling in de 
commissie een hele 

relaxte sfeer’

‘‘ Je leert er veel van, 
omdat je met veel 

verschillende mensen 
praat en je veel te 
weten komt over 

verschillende 
bedrijven’’



Vo
eg

 t
ek

st
 in

voeg tekst in

46  Check Magazine

M
ag

az
in

ec
om

m
is

si
e

A
ctuele m

ening

adviseurs en accountants
GIBO Groep en Flynth
heten nu samen

Hiermee is de grootste Nederlandse accountants- en adviesorganisatie 

voor het MKB en de agrarische sector met meer dan 2.000 medewerkers 

en 70 vestigingen ontstaan.

Wil je weten wat je mogelijkheden zijn bij Flynth?

Kijk dan voor een kennismaking op www.werkenbijflynth.nl.

Actuele mening
“Het zou goed zijn als het BTW-ta-
rief van 19% naar 21% zou gaan!”

Joep Sillen, docent Hanzehogeschool

Deze stelling/mening  is zoals het hoort ongenu-
anceerd en onduidelijk. Voor wie of wat is BTW-
verhoging goed? Voor de belastingopbrengsten? 
Per € 100 omzet stijgt de opbrengst met € 2 van 
€ 19 naar € 21. Tenzij de omzet daalt doordat 
mensen op hun “luxe”-uitgaven bezuinigen. Bij 
een omzetdaling van 5% zal de meeropbrengst 
ten opzichte van nu nog maar € 1 zijn. Bij deze 
omzetdaling zal de winst van ondernemers ook 
lager zijn. Zij zullen dus ook minder winstbelas-
ting gaan betalen. Verder zal er in het personeels-
bestand worden gesneden, waardoor er minder 
loonbelastinginkomsten zijn. De ontslagen werk-
nemers zullen al vrij snel een beroep gaan doen 
op WW en/of bijstand. Omdat deze mensen een 
lager inkomen krijgen, zullen zij hogere toesla-
gen (kinderopvang- , huur- , zorgtoeslag) ont-
vangen. Verder zullen zij ongezonder gaan leven 
en een groter beroep op de zorg doen. Wél zullen 
ze korter leven, dus dat is gunstig voor de AOW- 
en pensioenuitgaven. Kortom, deze maatregel 
zal een verdere krimp van de economie veroor-
zaken en  geen positief effect hebben op de over-
heidshuishouding. Tenzij het geloof in de euro zo 
laag wordt dat mensen gaan investeren in dure 
auto’s omdat die waardevaster zijn dan de munt. 
Dit gebeurt nu in Argentinië met de Peso!

Marit Kuiper, 2e jaars student

Ik ben het oneens met de stelling. Voor 
veel producten zal de prijs maar iets ho-
ger uitvallen, maar mensen zullen wel het 
gevoel hebben dat ze minder geld kunnen 
uitgeven. Dit betekent dat de kans groot 
is dat het consumentenvertrouwen nog 
slechter wordt en dit is uiteindelijk weer 
slechter voor de economie. Ook worden 
de prijzen hoger, terwijl je als klant niets 
extra’s krijgt. Als bedrijf kan je dit de kop 
kosten.

Tristan Brouwer, 2e jaars student

Het zou goed zijn als de overheid de BTW 
verhoogt van 19 naar 21%. Dit levert 
veel inkomsten voor de overheid op en 
de stijging voor de consument is mini-
maal. Uit onderzoek blijkt tevens dat de 
consument niet minder zal gaan con-
sumeren, wat echter wel aangenomen 
wordt in de media. Toen de belasting 
vorig jaar voor kunstvoorstellingen van 
6 naar 19% steeg werd er ook aangeno-
men dat er minder mensen naar kunst-
voorstellingen zouden gaan, dit bleek 
achteraf niet waar te zijn. De koopkracht 
zal een beetje dalen maar de overheid 
moet haar financiën op orde krijgen en 
dat probleem kunnen we niet doorschui-
ven naar de volgende generatie zoals de 
generaties hiervoor gedaan hebben. De 
overheid zal de komende jaren moeten 
hervormen, zowel aan de inkomstenkant 
als aan de uitgavenkant. 

Ryanne Ufkes, 2e jaars student

Het hangt er vanaf vanuit welk oogpunt er 
wordt gekeken. Voor mij persoonlijk zou het 
niet goed zijn. Ik zit er natuurlijk niet op te 
wachten dat producten die ik koop duurder 
worden. En met mij natuurlijk nog veel meer 
mensen niet. Maar aan de andere kant moet 
de overheid bezuinigen en meer inkomsten 
creëren. Dus ik denk dat we er niet aan ont-
komen. Leuk is anders maar ik denk wel dat 
het nodig is.

leer je vergaderen en interviews 
afleggen en deze vaardigheden 
komen op school wel minder aan 
bod. Verder verdiep je je in de 
onderwerpen waar de magazines 
over gaan, dit zorgt ervoor dat je 
op de hoogte bent van ontwikke-
lingen in de accountancywereld. 
Volgend jaar ga ik helaas geen 
commissie meer doen, ondanks 

dat ik het heel leuk vond! Ik ga 
volgend jaar stagelopen waar-
door ik er minder tijd voor heb. 

Ik zal nu gaan vertellen waarom 
ik Accountancy ben gaan stude-
ren. Op de HAVO had ik het pro-
fiel  Natuur & Techniek gekozen. 
Ja mensen jullie zullen vast en 
zeker zeggen wat doet een idioot 
als ik met een HAVO NT profiel 
diploma op zak bij Accountan-
cy. Toen ik mijn Havo diploma 
had wist nog steeds niets wat ik 
moest doen. Totdat ik aanraking 
kwam met mijn jeugdvriend Ol-
cay Altundas. Hij zei dat ik de 
geschikte persoon was voor het 
vak Accountancy. En totdat we 
afgestudeerd zijn, zal er heel 
veel vraag zijn naar accountants. 
In de zomervakantie in Turkije 

heb ik toen nog goed nagedacht 
over mijn keuze, een ontzettend 
moeilijke. Toch heb ik de knoop 
doorgehakt en naar het advies 
van mijn jeugdvriend Olcay ge-
luistert. Dit bevalt me tot nu toe 
erg goed. Soms neig ik er nog 
wel naar om met deze opleiding 
te stoppen, maar dat zou zonde 
zijn en tijdverlies. Dus ik ga deze 
opleiding afronden, want opge-
ven staat niet in mijn woorden-
boek.

Over 10 jaar wil ik het liefst ge-
lukkig en gezond zijn. Ik hoef 
niet rijk te worden, ik hoef niet 
de mooiste auto’s die er bestaan. 
Als ik Mesut ben, ben ik tevreden 
(betekent in Turks gelukkig, blij 
en zeldzaam). Daarnaast hoop 
ik mijn accountantstitel te be-
machtigen. Hopelijk heb ik dan 
ook een eigen restaurant , dit is 
ook altijd al mijn droom geweest. 
Verder wil ik trouwen met de 
vrouw waarop ik ontzettend ver-
liefd wordt en vader worden van 
minimaal 3 á 4 kinderen (want ik 
houd van kinderen).

‘‘ Volgend jaar ga ik 
helaas geen commissie 
meer doen, ondanks 
dat ik het heel leuk 

vond!’’
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“De uitdaging om een 
nieuw bestaan op te 

bouwen in het buiten-
land sprak mij aan”

In ons laatste magazine zal Pim Analbers vertellen over zijn ervaringen over zijn stage in het mooie 
Suriname. Pim is de eerste student die in Suriname is gaan stage lopen. Hieronder lees je het verslag 
van zijn avontuur.

Tekst: Pim Analbers onder redactie van Tom van der Veen

land en er is een andere afdeling 
die zich bezig houdt met zaken 
in Suriname. Ik vind de sfeer op 
het kantoor super. Het werk ge-
beurt serieus, maar een geintje 
is mogelijk.

Stage
Het hoofdzakelijke doel van de 
stage is het leren kennen van 
het accountantsberoep. Ik wilde 
graag ervaring opdoen door zelf 
administratieve werkzaamheden 
bij verschillende bedrijven uit 
te voeren. Daarnaast was mijn 
doel om na deze stage een goed 
beeld te hebben van mijn moge-

lijke werkzaamheden nadat ik de 
opleiding afgerond heb. Tot slot 
heb ik mezelf als doel gesteld 
dat ik na afloop van deze stage 
zelfstandig een administratie kan 
voeren en zelfstandig of eventu-
eel onder begeleiding een jaarre-
kening kan samenstellen. 

Ik heb veel ervaring opgedaan 
met het voeren van een adminis-
tratie. Ik ben nu in staat om dit 
zelfstandig te doen en kan ik zelf 
een jaarrekening samenstellen. 
Een jaarrekening samenstellen 
doe ik liever nog wel met begelei-
ding. Dit omdat ik vind dat ik nog 
niet alle kneepjes van het vak 
ken om een correcte jaarreke-
ning te maken die een volstrekt 
juiste weergave van de werke-
lijkheid geeft. De eerste maan-
den moest ik de kas- en bank-
boeken controleren, coderen en 

Student in buitenland

Profiel Pim Analbers

Naam: Pim Analbers

Leeftijd: 20

Stageplek: T&H Groep, 
Parmessar & Tjon A Ten

Stagevorm: Combinatie 
samenstel/controle

Studiejaar: 3

Lievelingsdrankje: Bier 
en Malibu Cola

Voorstellen
Mijn naam is Pim Analbers en  
studeer Accountancy op Hanze-
hogeschool in Groningen. Mo-
menteel zit ik in het derde jaar. 
Ik heb het eerste en tweede jaar 
succesvol afgerond.
In het derde jaar is een stage in 
het programma opgenomen met 
als doel praktijkervaring op doen. 
Ik heb vijf dagen in de week sta-
ge gelopen en de duur van de 
stage was 70 dagen. Daarnaast 
ben ik de eerste accountancystu-
dent van de Hanzehogeschool die 
stage heeft gelopen in Suriname.

Stagekeuze
Ik had de mogelijkheid om stage 
te gaan lopen in Nederland of in 
het buitenland. Vroeger ging ik 
vaak op vakantie met mijn ou-
ders. Hierdoor heb ik leuke her-
inneringen aan de verschillende 
culturen en ervaringen van deze 
reizen overgehouden. Toen ik 
hoorde dat je op stage kon in het 
buitenland dacht ik gelijk: “Dat 
ga ik doen!” . Ik heb ervoor ge-
kozen om in mijn eentje naar Su-
riname te gaan zodat ik ook alles 

zelf moest uitzoeken. De uitda-
ging om een nieuw bestaan op te 
bouwen in het buitenland sprak 
mij aan. Suriname is een land 
met verschillende culturen en 
prachtige natuurgebieden. Ver-
der is het er lekker warm! Wat 
wil je nog meer?

Het kantoor
Ik heb ervoor gekozen om bij 
T&H Groep, Parmessar & Tjon 
A Ten stage te gaan lopen. Dit 
is een dienstverlenend bedrijf 
op het gebied van accountancy, 
consultancy, belastingen en ad-
ministratievoering.

In totaal beschikt het kantoor 
te Paramaribo over ruim vijfen-
dertig medewerkers. Het bedrijf 
doet ook aan outsourcing. Er is 
verder een afdeling die zich be-
zig houdt met zaken van Neder-

S
tudent in buitenland

‘‘Ik vind de sfeer op 
het kantoor super. Het 
werk gebeurt serieus, 
maar een geintje is 

mogelijk’’

Train Your Brain
Hieronder dan de laatste “Train your brain” van dit jaar. Opnieuw een raadsel met een sudoku. Weet u 
de goede oplossing? Stuur dan het antwoord van het raadsel en de sudoku naar: magazine@sv-check.
nl. Er zijn opnieuw prijzen te winnen. 

Raadsel:

Een accountancystudent gaat tijdens zijn vakantie 2 dagen lopen. Op de eerste dag loopt hij 2 uur min-
der dan op de tweede dag. Op de tweede dag loopt hij gemiddeld 1 km per uur sneller dan op de eerste 
dag. Tijdens deze twee dagen loopt hij totaal 64 km. Over deze 64 km heeft hij 18 uur gelopen. Wat was 
zijn gemiddelde snelheid op de eerste dag?
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vervolgens invoeren in Account-
View, het boekhoudprogramma 
van het kantoor. Ik vond dit heel 
simpel werk, maar het moet wel 
gebeuren. Daarna heb ik een 
aansluiting gemaakt tussen de 
administratie en het grootboek 
en vervolgens heb ik de jaarre-
kening samengesteld. De jaarre-
kening werd gemaakt in het pro-
gramma CaseWare. Verder ben 
ik nog naar verschillende klanten 
geweest voor de administratie en  
voor de controle.

Ik heb veel geleerd op mijn sta-
ge en heb ook gemerkt dat het 
in de praktijk toch weer anders 
gaat dan hoe ik het uit de theo-
rie heb geleerd. Ik moet toege-
ven dat ik het best lastig vind om 
aan te geven wat ik nou precies 
geleerd heb, omdat het eigenlijk 
heel veel is. Elke dag leer je weer 
iets nieuws. Ik vond mijn stage 
heel leerzaam omdat je echt in 
de praktijk bezig bent. 

Deze stage heeft mij een goed 
beeld gegeven van wat in de toe-
komst mijn mogelijke werkzaam-
heden zijn. Ik heb kunnen erva-
ren hoe dit is. Ik heb genoten van 
mijn tijd en veel geleerd. De aan-

sluiting tussen mijn stage en de 
opleiding accountancy was goed. 
Met mijn verworven kennis, die 
ik opgedaan heb op school, kon 
ik mee praten met mijn collega’s 
over hoe wij verschillende werk-
zaamheden moesten uitvoeren. 
Nu was ik wel stagiair, maar het 
lijkt mij leuk om straks te wer-
ken. Door deze stage ben ik nog 
gemotiveerder geraakt en wil ik 
graag zo snel mogelijk mijn op-
leiding afronden.

Het leven in Suriname
Ik ben in mijn eentje naar Suri-
name gegaan, maar in het vlieg-
tuig leerde ik al andere stagiai-
res kennen. Toen ik het vliegtuig 
uitstapte kwam de warmte mij al 
tegemoet. Wat warm en vochtig!. 
De tempratuur is altijd rond de 
30 graden. De zon wisselt zich af 
met enkele regenbuien. Het is er 
zo warm dat je zelfs in de scha-

duw kunt verbranden.

Onderweg naar mijn huis was 
het wel even wennen. Het ver-
schil tussen arm en rijk is goed 
te zien. Eenmaal aangekomen 
waar ik de komende vier maan-
den zou gaan verblijven dacht ik 
wel: “Waar ben ik nu beland?”. Ik 
woon echt tussen de Surinamers. 

Één straat bij mij vandaan is het 
criminele circuit volledig zicht-
baar. Ik heb echter geen slechte 
ervaringen gehad in de buurt en 
heb me veilig gevoeld hier. Ver-
der zijn hier blaffende honden en 

je doucht met koud water, maar 
daar wen je wel aan. De mensen 
zijn hier zeer beleefd en als je 
iets nodig hebt dan komt het er 
wel, maar neem wel de tijd. Zo-
als ze hier zeggen: “No Spang”, 
wat betekent, rustig. De eerste 
dagen moest ik wel even wen-
nen. Gelukkig was het werken op 
mijn stage wel gewoon en hoefde 
ik hier niet echt aan te wennen.

Ik heb vijf dagen in de week sta-
ge gelopen. Om kwart over drie 
was ik elke dag vrij. De avondin-
vulling bestaat vaak uit: zwem-
men, chillen in de hangmat of 
op het balkon, uit eten, naar de 

bioscoop gaan en uitgaan. Overal 
zijn stagiaires te vinden, waar-
door er altijd wel wat te doen is 
en je altijd met iemand kunt af-
spreken. 

Als ik ga zwemmen dan ga ik met 

andere stagiaires naar een ho-
tel of het buitenzwembad, maar 
je hebt hier helaas geen witte 
zandstranden. Wel aangelegde 
stranden, maar die kan je alleen 

bereiken met de taxi. Het eten 
is altijd lekker. Ze eten hier wel  
veel rijst met kip, maar er zijn 
genoeg gelegenheden waar je 
westers kan eten. Uit eten kost 
rond de tien euro. Voor dit geld 
heb je dan lekker gegeten en een 
paar biertjes gedronken.

De weekenden zijn altijd volge-
pland. Je gaat stappen of je gaat 
een trip maken naar het binnen-
land. Hangmatje mee, eten mee, 
drinken mee en gaan. De tripjes 
zijn wel redelijk prijzig. Het hangt 
er natuurlijk van jezelf af wat je 
wilt doen. Gauw zit je al op de 
100 á 200 euro. Maar het is wel 
super vet! Ik heb al veel trips ge-
maakt, mocht je er wat over wil-
len weten stuur gerust een mail. 

Ik heb een mooie tijd in Suri-
name gehad. Als ik andere stu-
denten moet aanraden om in het 
buitenland stage te gaan lopen 
zal ik dat zeker doen!  Het is ge-
woon geweldig!  
 

‘‘Ik heb echter geen 
slechte ervaringen 

gehad in de buurt en 
heb me veilig gevoeld 

in hier’’

‘‘Als ik ga zwemmen 
dan ga ik met andere 
stagiaires naar een 

hotel of het 
buitenzwembad’’
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Chippendale
Nadat in deze rubriek de penningmeester, de intern-coördinator en de voorzitter/extern coördinator  
aan bod zijn geweest, is het nu tijd voor de secretaris, Cyanne Welgraven, om ondervraagd te worden 
in deze Chippendale. U leest hieronder over wat er van een secretaris allemaal verwacht wordt in het 
bestuur. 

Bijbaan/bijlenen

AA/RA

H&M / Sting

Replay / Dept

Wijn / mixdrankje

Congres / Symposium

Kater op school / les skippen

Kamer / thuis

Red Bull / Cola

Amerika / EU

Tijdschrift / Boek

Buitenland / Binnenland

Groot kantoor / Klein kantoor

Auto / Motor

Tentamen / project

Bommen / Harlopen

Discotheek / Kroeg

Tekst: Maritte van den Wijngaard en Anka Visser

Persoonlijk
Mijn naam is Cyanne Welgraven, 
ik ben 20 jaar oud en woon sinds 
2,5 jaar in Groningen. De keuze 
voor de stad Groningen was niet 
moeilijk. Mijn zus woont er al een 
tijd en daardoor ben ik al vroeg in 
aanraking gekomen met het Gro-
ningse studentenleven. Tevens 
wonen mijn ouders in Emmen, 
wat het erg makkelijk maakt om 
er af en toe langs te gaan. 

Ik zit momenteel in het 3e jaar 
van de studie Accountancy, daar-
naast heb ik nog een bijbaan bij 
de C1000. Hier werk ik nu al 4,5 
jaar en het is goed te combineren 
met de studie en Check. Ik zit in 
het bestuur van Check en vervul 
de functie van secretaris. In mijn 
vrije tijd vind ik het leuk om uit 
te gaan, te eten met vrienden en 
te sporten. Sporten doe ik bij de 

Aclo. Een bestuursjaar neemt re-
delijk wat tijd in beslag waardoor 
er niet altijd tijd voor is. Als ik 
toch wat tijd over heb, ga ik het 
liefst bommen of bodyfitten.

Waarom accountancy?
Tegenwoordig is er grote keus 
uit opleidingen. Mijn interesses 
en vaardigheden liggen erg ver-
spreid, waardoor het erg moei-

lijk was om gelijk een juiste 
studiekeuze te maken. De Han-
zehogeschool bood een cursus 

aan waardoor het gemakkelijker 
werd om een keuze te maken. 
Naar aanleiding van deze testen 
ben ik bij de opleiding Accoun-
tancy aan de Hanzehogeschool 

terechtgekomen. Uit deze testen 
kwam namelijk naar voren dat de 
opleiding Accountancy goed bij 
mij paste. Uiteindelijk is dat een 
goede keus geweest en bevalt de 
studie zeer goed. 

In  het derde jaar moet je stage 
lopen bij een accountantskan-
toor. In het eerste jaar van de 
studie wist ik gelijk al dat ik dit 
graag wil doen in het buitenland. 
Het lijkt me een super leuke er-
varing, maar ook een erg leer-
zame ervaring. Je leert jezelf nog 
beter kennen en komt in contact 
met een andere cultuur.

Bestuursfunctie
Zoals al eerder vermeld, ben 
ik secretaris in het bestuur van 
Check. Dit houdt in dat ik mij 
bezig houd met de ledenadmi-
nistratie en de website. Tevens 
ben ik verantwoordelijk voor het 
maken van de notulen van de 
wekelijkse bestuursvergadering, 
de Commissie van Voorzitters en 
de Algemene Ledenvergadering. 
Ik ervaar het actief zijn in het 
bestuur als zeer leerzaam. Als 
secretaris werk je aan je schrijf-
vaardigheid, je moet namelijk 
erg veel brieven en mails schrij-
ven. Doordat je veel ervaring op-
doet met notuleren, leer je ook 
de belangrijkste punten uit een 
vergadering te halen.

Wanneer je lid bent van Check, 
leer je niet alleen je eigen stu-
diegenoten kennen, maar ook 
oudere of jongere studiegenoten. 
Met hen kan je ervaringen uitwis-
selen en van hen kan je heel veel 
leren. Als je actief lid bent bij 

Check leer je kantoren kennen 
en kan je al een klein netwerk 
opbouwen voor de toekomst. 

Wat is Cyanne’s grootste 
nachtmerrie? 
Mijn grootste nachtmerrie is een-
zaamheid. Ik houd van gezellig-
heid en mensen om mij heen. 
Het lijkt me echt een nachtmer-
rie als je alleen op je zelf bent 
aangewezen.

En waar kun je haar s’ nachts 
voor wakker maken?
Je kunt me ‘snachts wakker ma-
ken om te gaan shoppen of om 

‘‘In mijn vrije tijd vind 
ik het leuk om uit te 
gaan, te eten met 

vrienden en te 
sporten’’

een drankje te doen in de stad. 
Het is al een aantal keer voorge-
komen dat ik wakker werd gebeld 
en dat ik uiteindelijk in de stad te 
vinden was. Verder houd ik van 
kleding en zou je me daarom ’s 
nachts wakker kunnen maken 

om uitgebreid te shoppen.

Wat is haar favoriete vakan-
tiebestemming?
Mijn favoriete vakantieland is 
Griekenland. Hier ben ik in totaal 
vier keer geweest. De redenen 
waarom ik het daar zo mooi vind 
zijn allereerst natuurlijk de zon 
en de warmte, maar er is daar 
nog veel cultuur en op sommige 
plekken nog weinig toerisme. Tot 
nu toe ben ik alleen nog maar 
binnen Europa gebleven. Ik zou 
nog graag de hele wereld over 
willen. Het liefst ga ik dan wel 
naar een land waar het warm is. 
Ik vind het leuk om de verschil-
lende culturen te zien. Als het 
mogelijk is zou ik graag in het 
buitenland willen werken. 

En als laatste, hoe ziet Cyan-
ne zichzelf over 10 jaar?
Een droom van me is om een 
grote hotelketen op te zetten, 
daarom hoop ik dat dit over 10 
jaar werkelijkheid is geworden. 
In mijn toekomstbeeld over 10 
jaar zie ik nog geen kinderen. 
Verder hoop ik dat ik dan een 
leuke man en een mooi huis heb. 
Dit huis zal dan niet in Nederland 
staan maar in Spanje of Grieken-
land. 

‘‘Je leert jezelf nog 
beter kennen en komt 
in contact met een an-

dere cultuur’’

‘‘ Ik zou nog graag de 
hele wereld over 

willen’’



Beste lezers,

Als de dag van gisteren weet ik het nog, de Algemene Ledenvergade-
ring van 9 juni 2011. Na weken van sollicitaties en het uitbalanceren 
van het bestuur , was het dan zover. We konden beginnen. Na een 
drukke zomervakantie van het schrijven van ons beleidsplan en het 
voeren van gespreken met sponsoren, was het dan zover om aan de 
slag te gaan met ons bestuursjaar. Een jaar waarin niet altijd alles 
mee zat maar ook hoge pieken hebben gehaald.

Graag zou ik daarom enkele hoogte- en dieptepunten nog snel even 
willen terughalen. Het begon niet geweldig door het verliezen van 
Bas Faber, nadat hij te horen had gekregen dat hij een BSA (bin-
dend studieadvies) kreeg en van de opleiding afmoest. We stonden 
er ineens met z’n vieren voor. Na deze teleurstelling waren er echter 
ook hoogtepunten. Zo was het Symposium tot de nok toe gevuld 
en moesten we zelfs studenten teleurstellen. Iets wat je niet wilt 
als studievereniging namelijk hoe meer zielen hoe meer vreugd! Dit 
hebben we ook gemerkt tijdens het gala wat wij organiseerden met 
drie andere studieverenigingen. Een fantastisch feest welke velen 
onder ons zich nog wel kunnen herinneren.  Voor we het wisten zaten 
we alweer in 2012 en hadden we het Nieuwjaarsdiner waar de alma-
nak werd uitgereikt. Tevens waren we druk opzoek naar een nieuwe 
voorzitter voor komend bestuursjaar, welke wij gevonden hebben in 
Anka Visser. Nadat Anka geïnstalleerd was, begonnen de sollicitaties 
voor het bestuur van komend verenigingsjaar. Gedurende het hele 
jaar was de Congrescommissie druk bezig met het plannen en orga-
niseren van alweer het vijftiende congres. Een mooie afsluiting van 
ons jaar in mijn ogen. Enkele weken na het congres  was het tijd om 
het nieuwe bestuur officieel bekend te maken tijdens de laatste Alge-
mene Ledenvergadering van dit verenigingsjaar.

En zo is ons jaar alweer voorbij en dragen wij in de zomervakantie 
onze kennis over aan het nieuwe bestuur. Zij staan natuurlijk nu al te 
trappelen om te beginnen. Ik wil hen daarom alvast een fantastisch 
jaar toe wensen! Daarnaast wil ik alle (actieve) leden en sponsoren 
bedanken voor het geweldige jaar dat wij met jullie hebben gehad. 
Tot slot wil ik de Magazinecommissie bedanken voor het samenstel-
len van de magazines afgelopen jaar. 

Nu rest mij niks anders om jullie een hele fijne vakantie toe te wen-
sen!

Met vriendelijke groet,

Ruben Kroezen
Voorzitter 2011/2012
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Loop 23 september de Damloop voor het goede doel 
 
Ben jij sportief ingesteld? Loop dan op 23 september de Damloop voor Malaika Kids! Je 
ontvangt van ons een startbewijs, een Malaika-kids running-shirt en toegang tot een eigen 
actiepagina op internet die het heel makkelijk en leuk maakt om geld in te zamelen. Bij de 
finish staat het Malaika Kids team uiteraard voor je klaar met een hapje en drankje. 

 
Malaika Kids biedt weeskinderen een toekomst 
Jaarlijks worden er in Tanzania ca. 70.000 kinderen geboren 
met een HIV besmette moeder. Dit resulteert in een nog steeds 
groeiend aantal weeskinderen. Malaika Kids helpt deze 
weeskinderen door ze een thuis te geven, onderwijs te bieden 
en ze weer kind te laten zijn. Op dit moment vangt onze 
stichting 135 kinderen op.  Help ons meer kinderen te helpen!
            
Meld je nu aan en laat je sponsoren voor ons goede doel !
Het doel is om zoveel mogelijk sponsorgelden in te zamelen. We vragen je dan ook een 
bijdrage voor het startgeld van !25,-. En we gaan ervan uit dat je met jouw online 
actiepagina tenminste !100,- aan sponsorgelden inzamelt. Dat bedrag heb je zo bij elkaar, 
weten wij uit ervaring. In 2011 was de gemiddelde opbrengst ! 250,- per persoon!  
 
Aanmeldingen of meer info: annamuntingh@hotmail.com / maarten.steemers@malaika-kids.nl 
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www.werkenbijpwc.nl

Soms heb je 
een docent
Soms ben je toe aan een 
carrièrecoach

Kom verder op werkenbijpwc.nl

Je hebt tijdens je studie alle mogelijke kennis opgedaan. 
En nu wil je aan de slag. Op een plek waar je al je ambities 
kwijt kunt. Je werkt samen in teams met inspirerende 
collega’s, blijft opleidingen volgen en hebt een persoonlijke 
coach. Die begeleidt je vanaf dag één bij het uitstippelen van 
een carrière waarin het beste in je boven komt.

Neem voor meer informatie contact op met een recruiter:

Volg werkenbijpwc op Facebook en Twitter

088 792 87 77
werkenbijpwc@nl.pwc.com  
www.werkenbijpwc.nl/contact
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