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Beste lezer,

Bijna tien weken hebben we achter de rug sinds het begin van het college- en 
verenigingsjaar 2013/2014. Nadat het magazine het afgelopen jaar door het
bestuur was verzorgd, is er nu weer een commissie verantwoordelijk voor het ma-
gazine. Dit jaar bestaat de Magazinecommissie uit Kees Keijser, Willem Minnema
(grafisch ontwerp), Teun Schakel, Jan Sloots, Sveva Stummel en ikzelf,
Jelte Hooghiem.

De afgelopen weken hebben we ons best gedaan om een magazine te maken 
waarin formele en informele artikelen zich afwisselen. Zoals u op het voorblad hebt 
kunnen lezen heeft dit eerste magazine de titel ‘With or withaud it?’ meegekregen. 
Anders verwoord; wat moeten we met of, misschien wel veel interessanter, zonder 
IT? Hoewel het voor iedereen duidelijk zal zijn dat IT een onmiskenbaar groot deel 
uitmaakt van de huidige (accountancy)wereld hebben we in dit magazine als doel 
gehad om het belang van IT vanuit zoveel mogelijk invalshoeken te belichten.

Een van deze invalshoeken is vanuit het oogpunt van Jur Leever. Velen van u zullen 
hem nog herinneren als dagvoorzitter van het afgelopen congres. Dit jaar zal hij als 
columnist voor ieder magazine een column schrijven met zijn bevindingen,
opvattingen en waar mogelijk ervaringen met betrekking tot het onderwerp. 
Voor dit magazine heeft hij zijn column dan ook afgestemd op het onderwerp IT. 
Benieuwd? Kijk dan snel op pagina 22!

Naast de IT-gerelateerde artikelen heeft dit magazine uiteraard nog meer te
bieden. Zo is na een jaar afwezigheid de Chippendale weer teruggekeerd. In deze 
uitgave zal Joël Zeemeijer, penningmeester van SV Check, op pagina 26
voorgesteld worden aan de hand van een aantal stellingen en vragen. Een leuk 
artikel als u het hart van de vereniging wat beter wilt leren kennen!

Op pagina 17 staat een vernieuwde versie van het artikel ‘Onderscheid jezelf’,
geschreven door Marissa Bootsma, waarin de recruiter van KPMG uitlegt hoe jij je 
als student kunt onderscheiden van andere studenten in je zoektocht naar
bijvoorbeeld een stageplaats. Zeer interessant voor de derde- en vierdejaars 
studenten die in februari stage willen gaan lopen (maar ook voor de eerste- en 
tweedejaars studenten waarbij het nog even duurt voor het zover is. Bewaar het 
magazine dus goed!).

Natuurlijk heeft het magazine nog meer te bieden dan de artikelen die ik
hierboven heb genoemd. Ik wil u namens de gehele commissie dan ook veel
leesplezier wensen en mocht u nog vragen, tips of anderszins opmerkingen heb-
ben naar aanleiding van dit magazine, dan horen wij dit graag via
magazine@sv-check.nl.

Jelte Hooghiem
Voorzitter Magazinecommissie 2013/2014

Voorwoord
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Beste lezers,

Het nieuwe studiejaar is weer begonnen en de tentamens van het eerste blok 
zijn alweer achter de rug. Wat gaat het jaar toch snel! Tijdens de start van het 
nieuwe verenigingsjaar zijn de commissies opgestart. Vanaf 10 september zijn 
wij officieel bestuur, maar de maanden van tevoren hebben we veel gedaan. We 
zijn namelijk de gehele zomervakantie bezig geweest met de voorbereiding van 
het verenigingsjaar 2013/2014.

Vlak voor de zomer zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen en we merkten 
gelijk dat er een klik was. Vervolgens zijn we op beleidsweekend geweest in 
het mooie Nijmegen. Hier zijn we de eerste dag gelijk van start gegaan met het 
beleidsplan, maar in avond was er genoeg tijd om elkaar beter te leren kennen. 
Daarna hebben we in de zomer nog een beleidsdag gehouden om de laatste 
puntjes op de ‘i’ te zetten. Tussen het beleidsweekend en de beleidsdag hebben 
we verschillende kantoren bezocht. Ik merkte dat elk kantoor anders is en dat er 
overal een andere sfeer hangt. Maar de gezelligheid die er op elk kantoor heerst, 
is leuk om te ervaren. Naast de sponsorgesprekken zijn we actief bezig geweest 
om de commissies te vullen. Dit heeft geresulteerd in een volledig actieve
ledenbestand.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 september jl. hebben wij ons 
beleid en onze begroting gepresenteerd. De ALV is goed verlopen en de stukken 
zijn goedgekeurd. Na de ALV zijn we gelijk aan de slag gegaan met het uitvoeren 
van het beleid en het opstarten van de commissies. Daarnaast zijn er contacten 
gelegd met verschillende verenigingen en hier kwamen goede samenwerkingen 
uit voort. Zo hebben wij een openingsfeest met diverse verenigingen gegeven 
en zijn wij nu alweer druk om een gala te organiseren. Een van onze grootste 
activiteiten is ook alweer achter de rug, namelijk het Symposium. Ik vind dat we 
terug kunnen kijken op een succesvolle dag, die uiterst leerzaam is geweest en 
ook hartstikke gezellig.

Naast de activiteiten die we organiseren hebben we dit jaar ook een applicatie 
ontwikkeld en gelanceerd: ‘De Check-App’. De Check-App is te downloaden voor 
Android in de Google Play Store en voor iOS in de Apple App Store.
Dus download hem snel!

De titel van dit magazine is ‘With or withaud it?’. Ik denk dat het een actueel
thema is wat betrekking heeft op de toekomst. Hoe groot wordt de rol van IT in 
de accountancy? Wil je het antwoord weten op deze vraag? Lees dan snel verder!

Graag wil ik, namens het negentiende bestuur van SV Check, mijn excuses 
maken voor het artikel van KPMG in magazine 3 van het vorige verenigingsjaar. 
KPMG stond niet achter het stuk, daarom vindt u in dit magazine de herziene 
versie.

Ik wens iedereen veel plezier toe met het lezen van het magazine!

Met vriendelijke groet,

Dinand Wener
Voorzitter studievereniging Check 2013/2014

Bestuurspraat
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Commissie voorgesteld

Brian Oosterhof lende opleidingen had bekeken was Ac-
countancy toch de meest interessante. 
Je werkt met verschillende bedrijven en 
dat zorgt voor veel afwisseling.

In mijn eerste jaar werd er in mijn klas 
gepromoot voor het Symposium. Ik 
heb mij direct aangemeld, zo kon ik 
kijken wat een studievereniging doet. 
Het Symposium was voor mij een groot 
succes en ik heb daarom ook tegen het 
bestuur gezegd dat ik het leuk zou vin-
den om iets te organiseren. Ik heb daar-
na nog meer activiteiten bezocht zoals 
het Mkb-diner en het Nieuwjaarsdiner.

Ik heb gekozen voor de Symposiumcom-
missie omdat dat mijn eerst bezochte 
activiteit was. Je werkt met je commissie 
samen, maar ook met de kantoren en lo-
catie. Toen ik gebeld werd met de vraag 
of ik mee wilde doen in de commissie 
heb ik direct “ja” gezegd.

Wat mij opvalt is dat er meer bij komt kij-
ken dan je denkt. Er moeten achter de 
schermen veel dingen geregeld worden. 
Hier heb ik veel van geleerd. Niet alleen 
de kantoren hebben informatie nodig, 
maar ook de locatie. Dit moet allemaal 
op elkaar aansluiten.

Mijn naam is Brian Oosterhof, ik ben 22 
jaar en woon in Assen. Ik ben in de mooie
stad Groningen geboren en verhuisd 
naar Assen toen ik 7 jaar was, omdat 
mijn ouders daar een winkel begonnen. 
Ik zit nu in het derde jaar, ben actief lid 
bij Check en voorzitter van de Sympo-
siumcommissie.

Na een moeilijke periode met de win-
kel zijn mijn ouders er toch bovenop 
gekomen. De accountant speelde daar 
een belangrijke rol in. Vanaf dat mo-

ment heb ik besloten om accountant 
te worden. Toen ik dat wist, ben ik de 
mbo-opleiding Assistent-accountant 
gaan volgen aan het Drenthe College 
in Assen. Deze opleiding heb ik binnen 
drie jaar afgerond en daarna ben ik aan 
de hbo-opleiding Accountancy begon-
nen.

Zoals iedereen weet doet Check veel 
aan promotie. De eerste keer dat ik in 
aanraking kwam met Check was tijdens 
het Symposium 2011. Vanaf dat mo-
ment ben ik meerdere activiteiten gaan 
bezoeken.

“De accountant speelde daar 
een belangrijke rol in.”

“Je werkt met verschillende 
bedrijven samen en dat zorgt 

voor veel afwisseling.”

In mijn tweede jaar werd ik benaderd 
door het bestuur. Al snel kwam het 
aanbod of ik samen met vier andere 
studenten het Symposium wilde orga-
niseren. Het Symposium heeft betrek-
king op de mkb-sector en aangezien ik 
later wil werken in deze sector sluit het 
Symposium goed aan op mijn doel.

Zelf leer je echt je zwakke en sterke 
punten kennen tijdens het organiseren 
van een activiteit zoals het Symposium. 
Je gaat heel nauw samenwerken met 
de rest van de commissie wat heel leuk 
kan zijn, maar soms ook niet helemaal 
goed loopt. Daarom is samenwerking 
een van de belangrijkste punten bij het 
organiseren van een activiteit zoals het 
Symposium.

 De Symposiumcommissie

V.l.n.r.: Nora Saidali, Suzette van den Berg,
Brian Oosterhof (voorzitter), Bryan Doorten en

Liese-Lotte van der Maas

Suzette van den Berg

Mijn naam is Suzette van den Berg, ik 
ben 18 jaar en woon in Assen. Hier ben 
ik ook geboren. Ik zit nu in het tweede 
jaar van de opleiding. Op de havo vond 
ik Economie een heel leuk vak. Ik ben 
voor mijn vervolgopleiding daarom 
gaan zoeken naar een opleiding waarbij 
ik dat kon gebruiken. Nadat ik verschil-
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De commissies zijn het hart van de vereniging. Om de 
aandacht hier niet aan voorbij te laten gaan stellen wij 
ieder magazine een commissie voor. In dit magazine de
Symposiumcommissie. Na maanden van hard werken 
zijn zij erin geslaagd een zeer succesvol symposium 

neer te zetten.
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Ik ben Liese-Lotte van der Maas, 20 
jaar en woon momenteel nog in
Gieten bij mijn ouders. Naast school 

werk ik bij ‘Van der Maas & Verhoog’ ad-
vocaten, het kantoor van mijn vader. Ik 
houd me daar vooral bezig met de af-
wikkeling van schuldsaneringen en fail-
lissementen.

Ik heb voor Accountancy gekozen om-
dat ik een financiële opleiding wilde 
doen. Dit komt doordat ik op de havo 
het vak M&O leuk vond. Ik heb nog 
een tijdje getwijfeld tussen Bedrijfs-
economie en Accountancy. Ik heb met 
mijn zus gesproken die aan de RUG de 
opleiding Accountancy volgt. Zij heeft 
mij verteld dat, als ik ook maar een bee-
tje neig naar Accountancy, ik dan maar 
beter die opleiding kan gaan doen. Om 
die reden heb ik besloten Accountancy 
te gaan doen.

Ik heb mij bij Check ingeschreven om-
dat ik graag wilde deelnemen aan hun 
activiteiten. Ik heb namelijk het idee dat 
het belangrijk is om je als student te la-

ten zien bij de kantoren. Om die reden 
ben ik ook naar het Congres gegaan. Als 
je bijvoorbeeld naar het Congres of het 
Symposium gaat, leer je op een leuke 
manier veel mensen kennen van ver-
schillende kantoren.

Het leek mij heel leuk om een keer iets 
te organiseren. Met mijn commissiege-
noot Nora heb ik het er ook vaak over 
gehad of wij een keer het Symposium 
konden organiseren. Toen Check op 
zoek ging naar mensen heb ik me dan 
ook aangemeld.

Het is me vooral opgevallen dat je niet 
zomaar een symposium organiseert. 
Er komt veel bij kijken en het kost ook 
redelijk veel tijd. Ik heb hier veel van 
geleerd. Je leert bijvoorbeeld om te 

plannen, maar ook hoe je met de 
verschillende kantoren omgaat. 
Dit kan je zowel helpen tijdens je 
studie als daarna.

“Ik heb namelijk het idee dat 
het belangrijk is om je te laten 

zien bij de kantoren.”

erg onder de indruk, dat ik meteen thuis 
op het internet op zoek ging naar meer 
informatie. Vanaf dat moment wist ik ze-
ker dat ik Accountancy wilde gaan doen.

Meteen toen ik op de Hanze kwam heb 
ik Check leren kennen, doordat de Pro-
motiecommissie buiten stond om nieu-
we leden te werven. Ik heb mij toen 
zowel ingeschreven bij Check als voor 
het Symposium, wat zeker de moeite 
waard was.

Ik wilde sowieso iets voor Check doen, 
maar wilde ook niet gelijk aan iets heel 
groots beginnen. Alhoewel een sympo-
sium wel groot is om te organiseren, was 
ik mij daar niet van bewust. Ik twijfelde 
daarom ook tussen het Congres en het 
Symposium, maar wist wel meteen dat 
ik liever in de Symposiumcommissie wil-
de en daar heb ik zeker geen spijt van 
gehad.

Ik had verwacht dat het organiseren van 
een symposium minder tijd in beslag 
nam. Het viel mij daarom ook een beetje 
tegen, puur omdat ik het niet verwacht 
had. Toch was het erg gezellig en heb ik 
met geweldige mensen samengewerkt.

“Ik was zo erg onder de indruk, 
dat ik meteen thuis op het
internet op zoek ging naar

meer informatie.”

Ik ben Nora Saidali, 21 jaar en woon nu 
al bijna mijn hele leven in Groningen. 
Ik ben geboren in Iran, maar veel daar-
van kan ik mij niet herinneren. Ik was 
zes maanden toen ik naar Nederland 
kwam, dus eigenlijk ben ik gewoon een 
Hollander. Ik heb naast mijn studie een 
bijbaan bij een callcenter.

Ik ben op het idee gekomen om Accoun-
tancy te gaan studeren, toen ik zeker 
wist dat economie mij lag. Daarnaast 
hadden wij een beroepenavond waar-
bij drie accountants langskwamen. Zij 
hielden een soort presentatie over waar 
zij voornamelijk mee bezig zijn en daar 
was ik van onder de indruk. Ik was zo 

Liese-Lotte
van der Maas Nora SaidaliBryan Doorten

Mijn naam is Bryan Doorten en ik ben 
21 jaar. Ik woon in Assen, waar ik in het 
weekend werkzaam ben bij een sport-
zaak. Ik zit in het derde jaar en ben pen-
ningmeester van de commissie. Naast 
deze activiteit ben ik student-assistent 
en zit ik in de medezeggenschapsraad 
van het instituut FEM.

Ik heb voor Accountancy gekozen om-
dat ik vanaf de middelbare school al affi-
niteit had met cijfers. Nadat ik de theore-
tische leerweg in vier jaar had afgerond, 
ben ik verder gegaan op het Drenthe 
College in Assen, waar ik de opleiding 
Bedrijfsadministrateur heb gevolgd. Dit 
vond ik een leuke opleiding en daarom 
heb ik ervoor gekozen verder te gaan 
met de hbo-opleiding Accountancy.

In het eerste jaar ben ik in aanraking ge-
komen met Check. De eerste activiteit 
was het Symposium van 2011, waarna ik 
ook naar het Symposium van 2012 ben 
geweest. Tevens heb ik de congressen 
van beide jaren bezocht. Ik kreeg bij 
deze activiteiten een positieve indruk 
van Check en heb er veel mensen leren 
kennen.

In het tweede jaar ben ik meerdere 
malen benaderd door het bestuur en 
uiteindelijk heeft Lionel Rogers mij 
overgehaald om commissiewerk te 
gaan doen. Mijn ouders hebben een ei-
gen bedrijf en ik heb zelf al voor meer-
dere mkb-bedrijven gewerkt, waardoor 
het mij leuk leek om in deze commissie 
plaats te nemen.

Ik heb mijzelf verder ontwikkeld door de 
samenwerking met mijn commissie. De 
vergaderingen waren gezellig, ontspan-
nen en vaak lang. Daarnaast is het mij 
opgevallen dat je je commissiegenoten 
in zes maanden ontzettend goed leert 
kennen.

“Ik kreeg bij deze
activiteiten een positieve

indruk van Check”.
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De IT-auditor

IT. Een begrip waar we tegenwoordig niet meer zonder kunnen. De eerste bedrijven waren al lang geleden, 
nog voor de Tweede Wereldoorlog, actief in deze sector. Toch heeft het tot eind jaren ‘70, begin jaren ‘80 ge-
duurd, voordat IT langzaam aan onmisbaar werd. Met deze ontwikkeling ontstonden ook veranderingen in de 
wereld van accountancy. Want wat is controle zonder de IT tegenwoordig? Voor dit artikel hebben we Erik-Jan 
Kreuze geïnterviewd over het werk van de IT-auditor, de relatie met accountancy en het toekomstperspectief 

van de accountant met betrekking tot IT.
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Erik-Jan Kreuze

Erik-Jan Kreuze is 45 jaar oud en 
werkzaam bij Afier Accountants +
Bedrijfsadviseurs. Dit accountancykan-
toor heeft hij samen met een aantal 
andere vennoten tien jaar geleden 
opgericht. Afier Accountants be-
schrijft hij volmondig als een hoog-
waardig mkb-kantoor dat is gericht op 
diverse advies- en controlewerkzaam-
heden met vijf fiscaal specialisten, vier 
registeraccountants en drie aankomend 
accountants-administratieconsulenten. 
Het klantenbestand van Afier bestaat 
voornamelijk uit DGA-familiebedrijven 
en daarnaast uit ongeveer twintig bed-
rijven uit de non-profit sector, met vak-

technisch opvallend veel wettelijke con-
troles. Erik-Jan Kreuze heeft een passie 
voor voetbal en is als docent IT-auditing 
verbonden aan de Hanzehogeschool 
en de SRA. Hij heeft bedrijfseconomie 
gestudeerd aan Windesheim te Zwolle,
vervolgens aan de universiteit in
Brabant zijn RA-titel behaald, waarna hij 
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam 
zijn RE-titel behaalde. Zijn specialiteit is 
IT-auditing ten behoeve van de jaarre-
keningcontrole. Daarnaast geeft hij cur-
sussen over hoe je de IT kunt beoorde-
len in het kader van de accountantscon-
trole. Momenteel is Erik-Jan Kreuze bezig 
met de waardering van een ICT-bedrijf.

“Een IT-auditor houdt zich onder andere 
bezig met het waarderen van software 
en softwarepakketten. Ook certificering, 
een verklaring geven dat een proces of 
het systeem betrouwbaar is, behoort tot 
de werkzaamheden. De controle hier-
van is essentieel, aangezien het systeem 
bepaalt wat er uiteindelijk in de jaarrek-
ening komt.

Electronic Data Processing audit is de 
oude benaming van IT-auditing en 
staat voor het beoordelen van de in-
formatietechnologie. De controle van 
de software is een goede basis voor de 
verdere accountantswerkzaamheden. 

Een IT-auditor kan ook een verklaring 
afgeven over de betrouwbaarheid van 
de internetbeveiliging van een bedrijf of 
van een E-commerce-applicatie van een 
website. Een andere vorm van IT-audit-
ing is het legaal hacken van een website 
om zo de beveiliging te testen. Daar-

naast behoort het onderzoeken of een 
bedrijf na het uitbreken van brand nog 
bij de cijfers kan en of deze goed bevei-
ligd zijn ook tot de werkzaamheden van 
een IT-auditor. Erik-Jan is als IT-auditor 
bij EY een keer getuigendeskundige ge-
weest bij een rechtszaak waarin hij een 
oordeel heeft moeten geven over de 
implementatie van een pakket, nadat 
hierover een conflict was ontstaan. Zo 
kunnen IT-auditors ook worden inge-
schakeld bij een rechtszaak over fraude, 
om te onderzoeken hoe de schaduw-
boekhouding is geweest. Al met al is 
het werk van een IT-auditor dus enorm 
veelzijdig.

Het doen van een IT-audit begint met de 
opdrachtaanvaarding en de opdracht-
bevestiging. Bij het doen van een IT-au-
dit van bijvoorbeeld een ERP-systeem 
zal eerst bepaald moeten worden wat 
men wil beoordelen. Wordt de inte-
griteit, de exclusiviteit of de continuï-
teit beoordeeld? Er zijn dus verschil-
lende manieren van controleren. Net 
zoals bij een jaarrekeningcontrole kun 
je er voor kiezen om op volledigheid of 

Wat zijn de werkzaamheden van een IT-auditor?

“De controle van de software is 
een goede basis voor de verdere 

accountantswerkzaamheden.”
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Q:
Sturen in deze tijd. 
Ideeën, mensen, cijfers. 
Hoe houd ik de balans?

Afier. Leer ons kennen.
In deze enerverende tijden is het als accountant des te belangrijker om jezelf bij de les te 
houden. In te zien dat innovatie en accountancy wel degelijk samengaan. En te begrijpen 
waar de markt behoefte aan heeft. Afier werkt vanuit die mindset. Om ondernemers 
daadwerkelijk verder te helpen bij uitdagende financiële en fiscale vraagstukken. 
Wat men van ons kan verwachten? De juiste vragen en passende antwoorden.

Afier
accountants + adviseurs
afier.com

Drs. E.J. Kreuze RE RA  
is volledig op de hoogte.
Ons leren kennen?
afier.com
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op juistheid te controleren. Bij het con-
troleren van bijvoorbeeld de integriteit 
zal worden onderzocht of de gegevens 
goed in het systeem worden verwerkt. 

Als je in een supermarkt een product 
verkoopt, dient te worden nagegaan of 
dit product wel van de voorraad wordt 
afgeboekt en bij de omzet wordt opge-
boekt. Kortom; er wordt gekeken hoe 
een systeem alle cijfers verzamelt en 
verwerkt tot het totale overzicht in de 
kolommenbalans. Dit is de basis voor 
het controleren van een jaarrekening.

Een IT-audit en een financiële audit 
geven beide een oordeel over de be-
trouwbaarheid van gegevens. Een fi-
nanciële audit gaat met name over 
de betrouwbaarheid van cijfers in fi-
nanciële documenten, terwijl  een IT-au-
dit zich meer richt op de betrouwbaar-
heid van de werking van de processen 
en de systemen die deze cijfers ver-
werken. Een IT-auditor wordt dus vooral 
ingeschakeld aan het begin van de con-

trole, terwijl de werkzaamheden van de 
accountant zich meer op het einde van 
de controle richten.”

Volgens Erik-Jan wordt een IT-auditor 
bij het controleren van de jaarrekening 
te weinig ingeschakeld. Zo zegt hij dat 
het essentieel is voor de accountants-
controle dat de gegevensverwerking 
in orde is; de accountant moet kunnen 
steunen op de gegevens om tot een 
goedkeurend oordeel te komen.

“Een IT-auditor wordt dus 
vooral ingeschakeld aan het

begin van de controle”.

Wat zijn de risico’s en problemen binnen de IT en IT-auditing?

“Omdat bijna geen enkel bedrijf zonder 
IT kan functioneren, zijn de risico’s en 
problemen die IT met zich meebrengen 
ook direct risico’s voor het bedrijf zelf. 
Als een systeem niet goed functioneert 
kan dit een bedrijf veel geld kosten. 
Wanneer er door een storing niet ge-
factureerd kan worden, loopt een be-
drijf in een korte periode veel geld mis. 
Hier staat tegenover dat de salarissen 
wel moeten worden doorbetaald en 
tevens zullen ook de inkopen gewoon 
plaatsvinden. Het gevolg is dus dat er 
een liquiditeitsprobleem ontstaat, wat 
de continuïteit van een bedrijf in gevaar 
kan brengen. Een ander voorbeeld is 
een storing op de website van een be-
drijf. Voor een bouwbedrijf zouden de 
gevolgen minimaal zijn, maar voor een 
webshop of een datingsite loopt de 
misgelopen omzet al snel op tot in de 
duizenden of tienduizenden euro’s. Om 
dit te voorkomen zullen zulke sites dus 
extra beveiligingsmaatregelen moeten 
treffen.

Bij problemen binnen de IT-auditing 
gaat het voornamelijk over de tech-
nische ontwikkelingen, zoals je die in 
mobiele applicaties hebt. De ontwikke-
lingen volgen elkaar zo snel op, dat het 
niet gemakkelijk is om ze bij te houden. 
Dit brengt weer risico’s met zich mee, die 
je juist wilt vermijden als accountant.”

Deze webpagina is niet beschikbaar

Opnieuw laden Meer
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Waarom zou je voor het beroep IT-auditor moeten kiezen?

“IT is wat dynamischer en wat informa-
tiever dan accountancy. Het mooie aan 
IT-auditing is dat er ontzettend veel in-
novaties zijn gerelateerd aan IT; overal 
komt wel een IT-gericht aspect aan te 

pas. Het leuke is dat je met IT tegen 
allemaal nieuwe dingen aanloopt, 
zoals nieuwe software en nieuwe 
technieken. Dat maakt het interes-
sant en specialistisch werk.”

Q:
Sturen in deze tijd. 
Ideeën, mensen, cijfers. 
Hoe houd ik de balans?

Afier. Leer ons kennen.
In deze enerverende tijden is het als accountant des te belangrijker om jezelf bij de les te 
houden. In te zien dat innovatie en accountancy wel degelijk samengaan. En te begrijpen 
waar de markt behoefte aan heeft. Afier werkt vanuit die mindset. Om ondernemers 
daadwerkelijk verder te helpen bij uitdagende financiële en fiscale vraagstukken. 
Wat men van ons kan verwachten? De juiste vragen en passende antwoorden.

Afier
accountants + adviseurs
afier.com

Drs. E.J. Kreuze RE RA  
is volledig op de hoogte.
Ons leren kennen?
afier.com

AFIE ADV LIGGEND A5 02.indd   4 12-11-12   10:20

Hoe zal de toekomst van accountants en IT-auditors eruit komen te zien?

“Doordat de opleiding van accountants 
steeds meer is gericht op IT, zullen zij een 
groot deel van de werkzaamheden van 
de IT-auditor kunnen gaan overnemen. 
Echter zal specifieke kennis, zoals be-
paalde informatie over softwarepro-
gramma’s, buiten het gebied van de ‘ge-
wone’ accountant blijven vallen.

Voordat je weet hoe je de rechten en in-
stellingen in het netwerk van een bedrijf 
volledig kunt beheren (Active Directory)  
ben je wel een studie verder. Hetzelfde 
geldt voor bijvoorbeeld netwerkbevei-
liging of een firewall. Hiervoor heb je 
een specialist, een deskundige IT-au-
ditor, nodig. Nochtans is het goed 
dat de ‘gewone’ accountant zelf meer 
werkzaamheden uit kan voeren, zodat 
hij meer kan beoordelen. Tevens zal de 

accountant kunnen beoordelen of de 
IT-auditor zijn werk naar behoren uit-
voert. Je kunt als accountant alleen
nooit al die technische kennis vergaren, 
laat staan bijhouden. De vraag is zelfs of 
iets als verslaggeving niet weggeauto-
matiseerd wordt door alle ontwikkeling-
en in de IT.

De IT-auditor dreigt meer consultant 
te gaan worden, hij zal zich dus laten 
inhuren om systemen te beoordelen 
en te implementeren. Dat is ook lucra-
tiever dan het helpen bij jaarrekening-
controles. Daarnaast zal de accoun-
tant meer aan de kant van beoordeling
blijven en zal hij bij moeten blijven met 
de ontwikkelingen in de IT.”

“IT is wat dynamischer en
informatiever dan accountancy.”
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“Je kunt alleen nooit al die 
technische kennis vergaren,

laat staan bijhouden.”



Onze eigen weg naar succes in 6 stappen!
1 Een goed begin is het halve werk

Rond mei van dit jaar zijn wij als com-
missie begonnen met als opdracht om 
het Symposium te organiseren op 17 
oktober. Op de vierde verdieping van de 
Van OlstToren hadden wij onze eerste 
vergadering met bijna de voltallige 
commissie en de vorige intern coördina-
tor Henry Pan. De rollen binnen de com-
missie werden verdeeld, waarbij één 
rol al was vergeven in de vorm van de 
voorzitter: Brian Oosterhof. De overige 
commissieleden hadden eigen verant-

woordelijkheden zoals penningmeester, 
secretaris, verantwoordelijke voor de lo-
catie en verantwoordelijke voor grafisch 
ontwerp. Sommige commissieleden 
waren ook contactpersoon voor één of 
meerdere kantoren. In de daaropvolgen-
de weken hebben we gebrainstormd 
over onderwerpen als het thema, de 
locatie, de sprekers, de dagvoorzitter 
en andere onderwerpen die de re-
vue passeerden en van belang waren.

In mei van dit jaar werd ik be-
naderd door Lionel Rogers (toen-
malig secretaris) of ik plaats 
wilde nemen in de Symposium-
commissie. Ik was al eens eer-
der gevraagd door het bestuur 
en na een korte bedenktijd heb 
ik toegezegd. Hier heb ik geen 
spijt van gehad, ondanks veel 
drukte rondom het organiseren 
ervan. Samen met Brian, Nora, 
Liese-Lotte en Suzette waren wij 
met zijn vijven verantwoorde-
lijk voor het organiseren van het 
Symposium. Er waren wekelijkse 
vergaderingen op verschillen-
de locaties bij commissieleden
thuis, de Drie Gezusters, de 
Hanzehogeschool, Hotel de 
Jonge (Assen) en restaurants in 
Groningen. Deze vergaderingen 
waren leuk, gezellig, voorname-
lijk lang en het belangrijkste:  er 
was al snel een klik tussen ons. 
Hieronder is onze eigen weg naar 
succes beschreven in zes stappen 
met als laatste stap natuurlijk 

‘het Symposium op 17 oktober’.

3 Leuke en leerzame gesprekken

missieleden en vonden voornamelijk 
in juli, augustus en september plaats. 
Per gesprek ging een contactpersoon 
samen met een notulist naar verschil-
lende plaatsen als Emmeloord, Ermelo, 
Leeuwarden, Groningen en Assen. Dit 
waren erg leuke en leerzame gesprek-
ken om te voeren. Je leert de verschillen-
de personen en kantoren kennen, waar 
je als student bij een eventuele keuze 
voor een stage of afstudeeropdracht 
ook wat aan hebt.

De sprekers Aukje Castelein (Bentacera) 
en Patrick Kappenberg (Kappenberg
Accountants & Belastingadviseurs) ston-
den al snel vast, waardoor het zoek-
en naar de laatste spreker en tevens 
dagvoorzitter gedurende de zomer 
doorging. In de zomer hebben we on-
derwerpen bedacht voor de invulling 
van de workshops. Deze onderwerpen 
kwamen terug in de gesprekken met de 
kantoren. De kennismakingsgesprek-
ken werden ingepland door de com-

2 Een boeiend thema en een geschikte locatie

Al snel werd een lijstje met thema’s op-
gesteld met als doel om een pakkend en 
fris thema te bedenken. Ieder commis-
sielid bracht een aantal ideeën naar 
voren en na een paar keer overleggen 
waren we er al snel uit. Het thema: ‘De 
weg naar succes!’ kwam naar voren en 
werd al snel goedgekeurd door het 
toenmalige bestuur. Alleen met een 
thema ben je er nog niet, waardoor de 
locatie het volgende punt op de agen-
da was. De gewenste locatie was echter 
al snel bekend en heeft vanaf het begin 
op ‘1’ gestaan: ‘De Euroborg’. Na een 
gesprek door twee commissieleden met
Euroborg Horeca en een rondleiding 
stond de locatie al snel vast. Wij vonden 

de Euroborg een echte toplocatie met 
mooie en inspirerende ruimtes en gast-
vriendelijk personeel. De invulling van 
de dag werd na enkele aanpassingen en 

verschuivingen vastgesteld. Hierbij valt 
te denken aan de aanvang van het Sym-
posium, de duur van de lezingen, het 
moment van de lunch, de duur van de 
workshops en de afsluiting. Inmiddels 
naderde het einde van het schooljaar en 
werden de eerste kandidaten benaderd 
voor de rol als spreker en dagvoorzitter.

“De invulling van de dag werd 
na enkele aanpassingen en
verschuivingen vastgesteld.”

Activiteitenverslag Symposium
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Een boeiend thema en een geschikte locatie
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Eind van de zomer, begin van de drukke periode

De grote dag: de 17e!

Alle voorbereidingen en vele moeite 
kwamen eindelijk samen op de dag dat 
het moest gebeuren: 17 oktober 2013. 
Tussen half acht en acht uur druppelden 
de commissie- en bestuursleden de 
Noordlease Business Corner binnen. We 
begonnen de dag met het doorspreken 
van het draaiboek samen met het be-
stuur. Daarna had iedereen zijn of haar 
eigen taak gedurende de gehele dag. Er 
was een groepsapp met alle bestuurs-
leden en commissieleden waarbij ik nog 
nooit zoveel appjes heb ontvangen in 
één groep.

Rond 9:45 uur arriveerde een belang-
rijke persoon voor ons: de dagvoorzitter 
Siemen Vegter. Ik nam met de dagvoor-
zitter nog even kort de dag door. In-
middels arriveerden de eerste studen-
ten en de workshopgevers namens de 
kantoren. Er stond voor iedereen koffie 
en thee klaar met een plakje cake. Om 
elf uur kon het eindelijk van start gaan, 
waarna Brian de dag opende met een 
kort welkomstwoord. De kop was er af en 

dit gaf een prettig gevoel. Hij kondigde 
Siemen Vegter aan, die begon met een 
anekdote over een lekke band van zijn 
auto aan het begin van de dag. Bij zijn 
lezing kwam zijn interessante verleden 
binnen het accountancyberoep en zijn 
(droge) humor goed naar voren. Na een 
leuke en informatieve lezing over het 
begrip ‘succes’, vanuit de ogen van de 
dagvoorzitter, begon de eerste work-
shopronde. De kantoren hadden ge-
kozen uit een lijst met onderwerpen 
of gaven een eigen workshop. Na de 
workshopronde was er een lunch in de 
Groene Kathedraal.

Rond 13:20 uur werd iedereen verzocht 
om terug te keren naar de Business Cor-
ner voor de tweede lezing. Een duole-
zing van Patrick Kappenberg en Rolf 
Herman de Groot  met als onderwerp: 
‘De Accountant & Ondernemer’. Een leu-
ke lezing met veel charisma waarbij drie 
fasen van het ondernemerschap naar 
voren kwamen, waaraan de accountant 
een bijdrage leverde. De hechte band 

tussen de accountant en de klant kwam 
goed naar voren. Na de tweede lezing 
was de tweede workshopronde een feit, 
waarbij iedereen zich verplaatste naar 
voornamelijk de skyboxen en een deel 
achterbleef in de Noordlease Business 
Corner. Na een korte pauze was het rond 
half vier tijd voor de derde lezing, die 
werd gegeven door Aukje Castelein. Het 
onderwerp van deze lezing was: ‘Hoe 
profileert de student’. Dit vonden wij een 
hele interessante lezing met veel tips en 
trucs om goed voor de dag te komen als 
student. Vervolgens was het aftermezzo 
‘Geheugentechnieken’ aan de beurt. Wij 
als commissie hadden hier lang naar uit-
gekeken en vonden het een geslaagde 
aftermezzo, waar we zeker wat aan heb-
ben gehad.  Aan het einde van de dag 
hebben we een geslaagde en succesvol-
le dag afgesloten met het diner en de 
borrel. De dag ging erg snel voor ons als 
commissie. We waren uiteindelijk super 
tevreden over het verloop van de dag en 
wij hopen jullie ook!

4

De laatste gesprekken werden gevoerd 
rond het einde van de zomer en de druk-
te rondom het programmaboekje nam 
toe. Inmiddels had Henry Pan afscheid 
genomen als intern coördinator en werd 
Robin Vos geïntroduceerd als nieuwe in-
tern coördinator. De dagvoorzitter werd 
na verschillende zoektochten en tele-
foongesprekken gevonden in de per-

soon van Siemen Vegter. Ondanks een 
strakke planning waren de maanden 
september en oktober erg druk met veel 
deadlines rondom het programmaboek-
je, waardoor er veel en lang vergaderd 
werd. Vanaf dinsdag 17 september kon-
den studenten zich inschrijven, maar na 
twee dagen zat het Symposium al vol.

Twee weken voor aanvang van het 
Symposium is er veel mailverkeer ge-
weest tussen de contactpersonen en 
de kantoren/sprekers. De goodiebags 
en badges werden klaargemaakt en het 
programmaboekje werd verstuurd naar 
de studenten, kantoren, sprekers en do-
centen. De laatste weken voorafgaand 

aan het Symposium hebben we veel 
vergaderd over alle zaken die naar voren 
kwamen. Dit was een drukke periode, 
waarbij communicatie en een goede 
planning van groot belang waren.

De puntjes op de ‘i’5

6

13CHECK MAGAZINE



Maand

September

Oktober

November

December

Maand

Januari

36

Week Dag

2 t/m 6

10

26

17

21 t/m 25

15

27

11 t/m 12

23 december 2013 t/m 3 januari 2014

Dag

23 december 2013 t/m 3 januari 2014

9

Activiteit

Ardennenweek

ALV 1 (Algemene ledenvergadering)

Openingsfeest

Symposium

Herfstvakantie

Tentamens blok 1

Tentamens blok 1

Alumniborrel

Landelijke Accountantsdag 2013

Studiereis

Kerstvakantie

Activiteit

Kerstvakantie

Nieuwjaarsdiner

Tentamens blok 2

Tentamens blok 2

Jaarplanning 2013 & 2014

2013

2014

10

39

42

43

45

46

48

52

50

Week

1

2

4

5

14 CHECK MAGAZINE



Ja
ar

p
la

nn
in

g 
20

13
 &

 2
0

14

Maand

Februari

Maart

April

Mei

Juni

8

Week Dag

20

24 t/m 28

4

20

25

28 april t/m 2 mei

8

9 t/m 12

22

5

6

Activiteit

Voorjaarsvakantie

MKB diner

Inhouse KPMG

ALV 2

Tentamens blok 3

Tentamens blok 3

Meivakantie

Actieve leden weekend

Congres

Inhouse accon■avm

Lustrum feest

Tentamens blok 4

Tentamens blok 4

Inhouse BDO + Lezing & borrel Pro Memorie

Inhouse Belastingdienst + Actieve ledenavond

9

10

12

13

14

15

18

19

21

25

26

23

15CHECK MAGAZINE



‘SBR en de jaarrekening: digitaal deponeren bij de KvK’

09-09-2013 | www.accountancynieuws.nl

Vorig jaar werden 7.500 jaarrekeningen via SBR bij de Kamer van Koophandel (KvK) gedepo-
neerd, in de eerste helft van dit jaar waren dat er al 10.500. Echter, 80% van de jaarrekeningen 
wordt nog steeds in een papieren envelop richting KvK gestuurd. Zoals het er nu uitziet, is dat 

in 2016 voorbij. SBR is dan nog maar het enige format.

‘Verdienmodel onder druk (2): De samenstelverklaring’

21-10-2013 | www.accountancynieuws.nl

Een grote groep accountants is er erg druk mee: Het samenstellen van jaarrekeningen. Daarin staan accountants-
kantoren niet alleen, ook administratiekantoren zijn druk doende bezig met het samenstellen van jaarrekeningen. 
Zonder het samenstellen van jaarrekeningen zou een groot deel van deze kantoren nauwelijks nog business over 

houden.

‘EY: Cybercrime grootste mondiale bedreiging voor voortbestaan organisaties’

29-10-2013 | www.accountancynieuws.nl

Opkomende technologieën zorgen vaak voor extra beveiligingslekken en geven hackers nieu-
we mogelijkheden door te dringen tot bedrijfsinformatie. Dit blijkt uit het EY-onderzoeks-
rapport ‘Under cyber attack’, dat is gebaseerd op het jaarlijks wereldwijde EY-onderzoek met 
bijna 2000 respondenten bestaande uit senior executives op het gebied van informatiebe-
veiliging uit 68 landen. Uit de uitkomsten blijkt dat het geen kwestie meer is van óf maar van 

wannéér een bedrijf het doelwit van een aanval zal zijn.

‘Verzekeraars verwachten sterke toename cyberverzekeringen bedrijven’

31-10-2013 | www.accountancynieuws.nl

Een bedrijfsdekking voor cyberrisico’s zal op korte termijn net zo normaal zijn als een brand- of aansprakelijk-
heidsverzekering. Dat concludeert het Verbond van Verzekeraars in zijn position paper ‘Virtuele risico’s, echte schade’.

‘Gouden tijden online beveiligers’

18-10-13 | www.nos.nl

Ondanks de economische crisis groeit de markt voor het beveiligen van 
online data hard. Zo hard, dat universiteiten niet kunnen voldoen aan de 
toenemende vraag naar gekwalificeerd personeel. Dat blijkt uit een rond-
gang in de sector door de NOS.

Nederland wil een sterke speler zijn op de internationale markt in cyber security, met Den Haag als middelpunt. Die 
stad investeert daarom samen met Europa 1,5 miljoen in een nieuw bedrijvenpark voor veiligheid en digitale be-
veiliging. De campus gaat begin 2014 open. Daar komt ook een Cyber Security Academy, waar studenten geschoold 

worden voor een baan in de online beveiliging.

Nieuwsflits
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“Volgens Europol gaat er tegen-
woordig meer geld om in cyber-

crime dan in drugshandel.”
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Hoe kan jij jezelf onderscheiden 
van de vele studenten? Deze en 
vele andere vragen hebben wij 
gesteld aan Marissa Bootsma, 
Recruiter bij KPMG, om erachter 
te komen hoe wij als student het 

beste uit onszelf kunnen halen.

“Jaarlijks verschijnen er een groot aantal 
afgestudeerde studenten op de arbeids-
markt die allen op zoek gaan naar een 
baan die bij hen past. Om hiermee te 
kunnen concurreren, is het van belang 
dat je jezelf onderscheidt.

Dit kun je doen door middel van ne-
venactiviteiten, maar daarbij is het van 
belang dat je iets kiest wat bij je past en 
wat je leuk vindt. Alleen als je het leuk 
vindt kun je jezelf motiveren om je er-
gens honderd procent voor in te zetten. 
Denk aan nevenactiviteiten zoals een 
bijbaan, bestuurservaring, commissie, 
topsport, vrijwilligerswerk, student-as-
sistent etcetera. Voor studenten zijn dit 

veelal activiteiten waar zij naast de stu-
die plezier uithalen. Doordat je ook acti-
viteiten onderneemt naast je studie, laat 
dit toekomstige werkgevers zien dat je 
ondernemend bent.

Naast vaktechnische kennis is verder 
ook je persoonlijke ontwikkeling be-
langrijk. Je persoonlijke competenties 
ontwikkel je tijdens je studie. Doordat 
je bijvoorbeeld werkt in teamverband 
kom je erachter welke rol bij je past en 
waar ruimte ligt voor ontwikkeling. Ook 
kun je elkaar feedback geven en leer je 
omgaan met kritiek.”

“Een bestuursjaar of commissie geeft 
je de gelegenheid om makkelijker in 
contact te komen met bedrijven. Bij-
voorbeeld omdat je betrokken bent 
bij de organisatie van een activiteit of 
je bezighoudt met sponsorovereen-
komsten. Een andere manier om met 
werkgevers in contact te komen is
tijdens activiteiten, zoals een congres, 
inhousedag, bedrijvendiner. Zo kun je 

in een vaak informele setting ken-
nismaken en kom je erachter of een 
werkgever bij je past.

Neem de tijd om je te oriënteren 
op de arbeidsmarkt om te bekijken 
waar je zou willen werken of waar je 
eventueel je stage zou willen lopen.

Als tip zou ik nog mee willen geven: blijf 
bij jezelf en doe wat je leuk vindt. Dan 
kun je ergens gemotiveerd aan begin-
nen. Ontwikkel jezelf op een manier die 
bij je past. Het is leuk om eventueel ac-
tiviteiten van SV Check bij te wonen om 
in contact te komen met kantoren. Zo 
krijg jij wellicht een idee waar je in de 
toekomst zou willen werken.

Veel succes allemaal met jullie studie en 
wie weet ontmoeten wij elkaar komend 
jaar op een activiteit!”

O
nd

er
sc

he
id

 je
ze

lfOnderscheid jezelf



Een virtueel accountantskantoor in de opleiding, 
toekomst of heel dichtbij?

Onlangs zijn door een tweetal commis-
sies (Commissie Onderwijs Fusie van 
de NBA en de Adviescommissie Herzie-
ning Eindtermen Accountantsoplei-
ding) adviesrapporten uitgebracht over 

hervormingen in de accountantsoplei-
ding. Beiden concluderen o.a. dat er 
meer aandacht moet komen voor ICT in 
de opleiding. 

Innovatie in de accountantsbranche 
draait op dit moment vooral om digital-
isering. Ook data-analyse (ook wel data-
mining of bestandsanalyse genoemd) is 
een controlemiddel dat de accountant 
grote voordelen kan opleveren. Hier-
mee kan de accountant waardevolle 
informatie uit een grote gegevensberg 
halen. Dit betekent dat accountantskan-
toren bezig zijn om hun dienstverlening 
te vernieuwen. De moderne accountant 
is meer en meer adviseur en analyticus. 
Hiervoor heeft hij ook tools nodig. ICT is 

daarbij onmisbaar.

ICT is een ruim begrip. Wat wordt 
daar onder verstaan in relatie tot 
het accountantsberoep? Wat doen 
we op dit moment al aan ICT in de 
opleiding? Waar gaan we naar toe?

“Meer aandacht voor ICT
in de opleiding.”

“Het is belangrijk kennis te 
hebben van de werking van een 
rapportgenerator, SBR/XBRL en 

online boekhouden.”

“In elke fase van de controle 
zijn IT-aspecten relevant.”

Het kan denk ik geen kwaad om eerst 
eens te kijken naar wat idealiter in de 
opleiding naar voren moet komen op 
het gebied van ICT en wat het precies 
betekent.

Als eerste natuurlijk de ICT basisbegrip-
pen zoals kennis van ICT infrastructuur, 
internet, general controls, application 
controls, user controls en de invloed van 
social media (bij studenten niet onbe-
kend). Vanuit de basis moet vervolgens 
verder gekeken worden naar advise-
ring op het gebied van management en 
organisatie (informatiemanagement), 
projectmanagement, softwaregebruik 
(boekhoudpakketten, ERP-systemen). 
Voor het samenstellen van de jaarreke-
ning (boekhouden) is het belangrijk 
kennis te hebben van de werking van 
een rapportgenerator, SBR/XBRL en on-
line boekhouden. Voor de controle van 

de jaarrekening is het duidelijk dat  “con-
trole om de computer heen” tegenwoor-
dig geen voldoende zekerheid biedt. 
De accountant zal altijd inzicht moeten 
hebben in de IT-systemen die relevant 
en materieel zijn voor de jaarrekening. 

Bij controle “through the computer” 
maakt de accountant gebruik van de 
IT-controls in en rond de software, na-
dat de accountant heeft getest dat die 
maatregelen effectief werken.

Voor de controle van de jaarrekening is 
de invloed van IT op het controlepro-
ces heel belangrijk. In elke fase van de 
controle zijn IT-aspecten relevant. Bij de 

uitvoering van de controle zelf kun je
bijvoorbeeld denken aan de moge-
lijkheid dat boekingen in de financiële 
administratie achteraf worden gema-
nipuleerd. Het kan zijn dat facturen 
worden gewijzigd of compleet worden 
verwijderd. 

Het voor u liggende magazine 
van Check heeft als thema IT. Als 
hoofd van de opleiding Accoun-
tancy is mij gevraagd een co-
lumn te schrijven over IT in onze 
opleiding.

De eerste vraag die door de re-
dactie is gesteld in het kader van 
deze column is: “Zal de opleiding 
niet altijd achter blijven lopen op 
de beroepspraktijk?”. Een prik-
kelende vraag die ik onderstaand 
graag wil beantwoorden. Eerst 
even een terugblik op recente 
ontwikkelingen in het kader van 

ICT in het onderwijs.

Accountancy, IT en onderwijs
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moeten waken is dat we te veel in 
onze bachelor willen pompen. We 
zijn een accountancy-opleiding die 
in feite opleidt tot de functie van assis-
tent-accountant. Na de bachelor zijn er 
vele mogelijkheden voor onze studen-
ten om zich nader te specialiseren.

Het zou fantastisch zijn als we in de 
opleiding de werkelijkheid gaan bena-
deren door te gaan oefenen in een vir-
tuele kantooromgeving, waarin onze 
beginnende beroepsprofessional in het 
echt kan gaan optreden als adviseur van 
de ondernemer. Het is de toekomst van 
de accountant: begrijpt de accountant 
de processen van de organisatie waarin 
hij de adviseur en analyticus is van die 
organisatie?  In onze opleiding zit al een 
hele goede basis voor dit begrip.
 
Ik begon deze column met de vraag van 
de redactie of wij als opleiding niet ach-
terblijven bij de beroepspraktijk. Ik denk 
dat we ons op het gebied van ICT nog 
verder moeten doorgaan met ontwik-
kelen, maar dat we op dit moment 
goede stappen hebben gezet naar de 
nieuwe rol van de accountant in relatie 
tot ICT.

Linda Mulder,
hoofd opleiding Accountancy

Hanzehogeschool

Met dank aan Jantina Nicolai en
Niek ten Kate

“Ook moet de accountant de 
noodzaak evalueren om

specifieke IT-deskundigen
in te schakelen.”

“Mijn droom is dat onze
afgestudeerden een

voortrekkersrol gaan spelen
op het gebied van ICT”.

Tot slot natuurlijk zijn IT-audit en CAATs 
(data-analyse in het audit proces) onder-
delen die in de opleiding aan bod moe-
ten komen. Tot zover in het kort de ba-
sis van ICT die aanwezig moet zijn in de 
opleiding, zonder volledig te willen zijn.

In de leerlijn BIV, bestuurlijke informa-
tievoorziening, komen de basisbe-
grippen op het gebied van ICT aan de 
orde. Onze studenten leren om in de 
uitwerkingen van BIV-cases aandacht 
te besteden aan de noodzakelijke ge-
neral controls, application controls 
en user controls. Ook leren studenten 
adviezen te geven over maatregelen 
die bij klanten moeten zijn getroffen 
bij allerlei specifieke IT-risico’s. Denk
bijvoorbeeld aan een webwinkel. Bij 
het vak Leer van de accountantscon-
trole speelt ICT ook een belangrijke 
rol. In de controlestandaarden die de 
basis vormen voor het vak LAC komen 
relevante IT-elementen aan bod. In de 
COS over opdrachtaanvaarding bijvoor-
beeld, wordt de accountant al verplicht 
te beoordelen of voldoende deskun-
digheid in het opdrachtteam aanwezig 
is. De accountant moet tijdens de con-
trole inspelen op de ingeschatte risico’s 
door de werking van IT-controls bij de 
klant te testen. Ook moet de accountant 
de noodzaak evalueren om specifieke 
IT-deskundigen in te schakelen. Dit kan 

bijvoorbeeld nodig zijn om de IT-risi-
co’s in te schatten. Daarom leren onze 
studenten dat de accountant zelf vol-
doende IT-kennis moet hebben om de 
werkzaamheden van IT-deskundigen in 

hoofdlijnen te kunnen beoordelen. De 
accountant is immers wel zelf verant-
woordelijk voor de verklaring die wordt 
afgegeven bij de jaarrekening, en mag 
hij/zij in een goedkeurende verklaring 
niet verwijzen naar de werkzaamheden 
van bijvoorbeeld IT-auditors. In jaar 3 
komt in een project SBR/XBRL en CAATs 
terug, net als een aparte module IT-au-
dit. Ook bij het vakgebied Externe Ver-
slaggeving speelt ICT een rol bij zaken 
als nieuwe verslaggevingsmethoden; 
ook hierbij komt SBR/XBRL aan de orde. 
Nadat studenten bij ons in jaar 1 het 
boekhouden onder de knie hebben 
wordt in jaar 2 gewerkt met een ERP-pa-
kket en online-boekhouden.

Zijn we er dan al in de opleiding? Dat 
denk ik niet. Mijn droom is dat onze af-
gestudeerden een voortrekkersrol gaan 
spelen op het gebied van ICT, als zij als 

beginnend beroepsbeoefenaar in de 
accountancy aan het werk gaan. ICT 
moet nog veel meer een geïntegreerd 
onderdeel worden van alle belangrijke 
vakgebieden in de accountancy. Wat 
ik hierboven geschetst heb van de al 
aanwezige ICT in de opleiding moet 
nog verder worden uitgewerkt en uit-
gekristalliseerd.  Waar we natuurlijk voor 

Wat zien onze studenten hiervan 
terug in onze opleiding? 
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Student in het buitenland

Ieder jaar gaan er meer studenten op stage naar het buitenland. Ook dit 
jaar zijn er studenten in het buitenland op stage geweest. Één daarvan was
Cyanne Welgraven, die samen met ons terugkijkt op haar stageperiode.

Cyanne Welgraven
Leeftijd 21
Studiejaar 3
Duur stage 6 maanden
Stageplaats TMF Group
Kuala Lumpur, Maleisië

Het avontuur
Op 10 februari dit jaar begon het avon-
tuur; met het vliegtuig naar Kuala
Lumpur om daar een half jaar stage 
te lopen! Ik was niet zenuwachtig om 
de verre reis te maken, wel was ik ze-
nuwachtig voor mijn eerste stagedag. 
Ik stapte alleen het vliegtuig in, maar 
merkte al snel dat ik met vijf bekenden 
in het vliegtuig zat. Deze mensen had ik 
ontmoet tijdens een kennismakingsbor-
rel vlak voordat ik wegging. Via Bureau 
Buitenlandstages ben ik in contact ge-
komen met het bemiddelingsbureau 
MDBC, die mij heeft geholpen om een 
stageplek te vinden. Tijdens de kennis-
makingsborrel heb ik ook een kamer 
kunnen bemachtigen in het centrum 
van Kuala Lumpur. Er is een flat waar 
de meeste studenten van MDBC heen 
gaan, maar de prijzen van deze kamers 

zijn relatief duur. De huizen die je zelf 
zoekt, zijn meestal stukken goedko-
per. Het appartement waar wij in gingen 
wonen had vier slaapkamers en een ge-
zamenlijke woonkamer. Het verschil in 
slaapkamers was redelijk groot, daarom 
hebben we de huurkosten naar grootte 
van de kamers verdeeld. De huur die ik 
moest betalen bedroeg ongeveer 280 
euro per maand.

Het begin
De eerste twee maanden heb ik vooral 
op een roze wolk geleefd en leefde ik 
van adrenaline. Ik moest namelijk vijf 
dagen in de week van 9:00 tot 18:00 

hadden en maandag weer aanwezig 
moesten zijn op onze stage konden we 
niet anders. We gingen meestal vrijdag 
meteen na stage weg. Onze tas hadden 
we dan die dag ervoor al ingepakt, om 
zo snel mogelijk weg te kunnen gaan. 
Tijdens deze reisjes sliepen we vaak in 
goedkope hostels, echt veel waren we 
toch niet op onze slaapplek. In een rela-
tief korte periode heb ik veel mogen zien 
en daar word ik nog steeds erg blij van.

Nadat ik twee maanden op een roze 
wolk had geleefd, kreeg ik een enorme 
cultuurshock. Je merkte goed dat 
er een heel andere cultuur heerst in
Maleisië dan hier in Nederland. Niet al-
leen op straat, maar ook op mijn stage 
zag ik de cultuurverschillen. Deze cul-
tuurshock raakt mij het meest. Op mijn 
stage werkten vooral Chinezen en die 
hebben een hele andere manier van 
leven. Zij werken namelijk niet om te 
leven, maar leven om te werken. Bui-
ten het werk is voor hun niet veel wat ze 

naar stage en ’s avonds gingen we, mijn
huisgenoten en ik, ook nog vaak even 
de stad in. Daarnaast zijn we in de eerste 
maanden heel veel weekenden weg 
geweest. Dit varieerde van een stad 
bezoeken tot aan een reisje maken naar 
bijvoorbeeld Hongkong of een eiland. 
We boekten de reisjes zo goedkoop 
mogelijk, maar gingen wel vaak met 
het vliegtuig om zo min mogelijk tijd te 
verliezen. Omdat we maar één weekend 

“De eerste twee maanden 
leefde ik van adrenaline, daarna 

kwam de cultuurshock.”
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bezighoudt. Ik merkte het vooral bij bin-
nenkomst. Mijn collega’s groetten mij 
niet als ik ’s morgens binnenkwam en 
vroegen ook niet hoe mijn weekend was 

geweest. Ze waren alleen maar op hun 
werk gefocust en zagen mij als een van 
de vele stagelopers. Er was daar name-
lijk veel wisseling van werknemers. Veel 
mensen wisselden vaak van werk; per 
week waren er wel vier nieuwe werkne-
mers die zich aan mij voor kwamen stel-
len. Sommigen waren na een paar maan-
den ook alweer weg. Ook de werksfeer 
was voor mij een cultuurshock. Ik werd 
enorm in het diepe gegooid. Ik kreeg de 
eerste dag een map voor me waar ze bij 
zeiden: “Boek dit maar in”. Ik moest het 
allemaal zelf uitzoeken. Uiteindelijk heb 
ik veel dingen gevraagd en raakte ik aan 
deze manier van werken gewend.

Werkzaamheden
Op mijn stage heb ik vooral facturen 
ingeboekt. Ook kreeg ik een bedrijf 
toegewezen waarvoor ik twee keer in 
de maand alle betalingen moest verrich-
ten. Dat werkt wel anders dan in
Nederland. In Maleisië werken ze 
namelijk nog met cheques die ik dan 
moest kopiëren en verwerken. Het ver-
sturen van documenten ging ook an-
ders, dit werd namelijk allemaal per koe-
rier gedaan. Dit waren niet alleen maar 
officiële documenten, maar ook simpele 
facturen of informatie.

ga van mij, ongeveer 25 jaar oud, naast 
haar fulltime baan ook nog een studie 
waar ze twee keer in de week ’s avonds 
naartoe moest.

Sommige collega’s begonnen al om 
8:00, namen weinig pauze en werkten 
over. Daaraan kon je ook wel zien dat het 
werk erg belangrijk voor hun is. Als ik vrij 
was gingen we vaak de stad even in om 
iets te eten en te drinken. Het eten daar 
was relatief goedkoop als je het verge-
lijkt met de prijzen in Nederland, maar 
alcoholische dranken waren daaren-
tegen wel prijzig. Voor een biertje be-

Stageweek
Ik liep vijf dagen in de week stage van 
9:00 tot 18:00 en had pauze van 12:30 
tot 13:30. Ik zat gelukkig dichtbij het 
centrum waardoor ik snel bij eettentjes 
was. Er waren daar allemaal food courts, 
waar veel mensen gingen lunchen. In 
deze food courts had je allemaal ver-
schillende soorten eten, wat gelijk voor 
je werd klaargemaakt. Samen met een 
kleine groep collega’s ging ik daar altijd 
lunchen. Het communiceren met elkaar 
ging in het Engels. De meeste Maleisiërs 
spreken ook Engels, omdat ze het vak 
Engels al van kinds af aan op school krij-
gen. Daarnaast is Maleisië vroeger een 
kolonie geweest van Engeland, waar-
door de taal is blijven hangen. Ondanks 
dat de mensen Engels spreken, waren 
ze soms moeilijk  te verstaan door het 
enorme accent. De communicatie ging 
ook niet over vrijetijdsbesteding, maar 
over werk of studie. Zo deed een colle-

taalde je al gauw 5 euro. Dit komt 
vooral omdat de meeste Maleisiërs 
moslim zijn en dus niet drinken. Ik 
ben ook een aantal keren ziek ge-
weest, doordat mijn lichaam nog erg 
moest wennen aan het andere eten. 
Iedere keer dat ik ziek was moest ik 
naar de dokter om een briefje te ha-
len waarmee ik vrij kon krijgen van 
mijn werk.

Terugkijken
De periode in  Maleisië was voor mij fan-
tastisch! Als ik de kans zou krijgen, zou ik 
er zo weer heen gaan. Vooral de week-
enden en de avonden vond ik super, 

die hebben mij er ook echt doorheen 
geholpen. Mijn stageplek viel namelijk 
een beetje tegen. Dit kwam vooral door 
de werksfeer die er heerst. Een stage in 
het buitenland zou ik zeker aanbevelen, 
met name voor jezelf. Je ontwikkelt je-
zelf enorm, doordat je heel erg op jezelf 
bent aangewezen in het buitenland. Er 
zijn maar weinig mensen op wie je kunt 
terugvallen. Daarnaast onderscheid je 
jezelf van andere studenten, wat zeker 
in deze tijd erg belangrijk is!

“Je ontwikkelt jezelf enorm, 
doordat je heel erg op jezelf bent 

aangewezen”.

“De mensen leefden daar
om te werken, ze werkten niet 

om te leven.”
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Mijn naam is Jur Leever, ik ben 
28 jaar oud en woon met mijn 
vrouw in Groningen. Ik werk ruim 
vier jaar bij KPMG in Groningen 
als assistent manager en volg de 
post Master aan Nyenrode. Ik ben 
begonnen met werken nadat ik 
de opleiding Accountancy aan de 
Hanzehogeschool heb afgerond. 
Tijdens mijn studie Accountan-
cy ben ik actief lid geweest van 
Check, waarbij ik lid was van de 
Congrescommissie. In het daarop 
volgende jaar was ik voorzitter 
van de Buitenlandse Reis Com-
missie en hebben we een prachtig 
avontuur gehad in Luxemburg. 
Als ik niet aan het werk ben en 
het waait ook nog eens stevig 
dan ga ik graag windsurfen. Is het 
windstil dan loop ik weleens hard 
of kijk ik een film. Voor deze jaar-
gang van het Check magazine ga 
ik proberen interessante en leuke 
verhalen te schrijven over mijn 
ervaringen als aanstormend ac-

countant.

Dit magazine staat in het teken van de 
IT-audit, een steeds belangrijker on-
derdeel van de jaarrekeningcontrole. In 
een wereld die strak staat van de IT-mid-
delen, smartphones en social media is 
het bijna niet voor te stellen dat er een 
tijd was zonder. Die tijd was vroeger. De 
tijd waarin de term grootboek een groot 
boek aan duidde. Een boek waarin met 

een pen of potlood financiële feiten 
werden genoteerd. Of wat dacht je van 
consolideren door middel van 14 kolom-
menpapier? Gelukkig ligt die tijd ver 
achter ons. Tegenwoordig doen we alles 
realtime, virtueel en in de cloud, veel 
gemakkelijker lijkt het. Maar is dat ei-
genlijk wel zo? Een groot boek voorzien 
van handgeschreven journaalposten 
controleren lijkt een hele klus. Maar hoe 
vel je een oordeel over alle duizenden 
boekingen in een financieel systeem? 
Dat is voor de accountant van vandaag 

een steeds groter wordende uitdaging. 
Sterker nog, de aandacht voor IT ligt 
in de wet verankerd. De accountant 
is verplicht om verslag uit te brengen 
aan de Raad van Commissarissen en de 
Raad van Bestuur over zijn bevindingen 
omtrent de betrouwbaarheid en con-
tinuïteit van de geautomatiseerde ge-
gevensverwerking. Een terugkomend 
onderwerp van discussie is de deskun-
digheid van de accountant ten aanzien 
van de IT-audit. Weet je als accountant 
genoeg van de IT-omgeving van je klant 
om een oordeel te kunnen vellen? Mis-
schien moet je gebruikmaken van de 
deskundigheid van een specialist of zelf 
een aanvullende opleiding volgen om je 
deskundigheid op niveau te krijgen. Een 
accountant moet deskundig zijn, dat is 
wel duidelijk.

Mijn eerste discussie over de deskun-
digheid van de accountant vond plaats 
in februari 2008. Meer specifiek over 
mijn deskundigheid als accountant. Ik 
zat in de derde week van mijn hbo-stage 
en had net twee weken meegeholpen 
bij de controle van een productieonder-
neming. Als onderdeel van mijn stage 
had ik na de eerste klant een evaluatie 
van mijn werkzaamheden. Hiervoor heb 
ik kort opgeschreven welke werkzaam-
heden ik had verricht, wat ik goed vond 
gaan en waar ik kon verbeteren. De eva-
luatie had ik met de supervisor (con-
troleleider), verantwoordelijk voor de 
dagelijkse aansturing van de controle. 
Na het lezen van mijn evaluatie vroeg 

hij me hoe ik de liquide middelen had 
gecontroleerd. Vol overtuiging vertelde 
ik hem dat ik een voortgezette controle 
had uitgevoerd op de betalingen en 

ontvangen facturen. De controleleider 
verschoot van kleur en had moeite zijn 
lachen te bedwingen. Ik had in het be-
gin van mijn stage geen idee welke 
werkzaamheden ik had verricht voor 
de post liquide middelen. Ik had de 
post gemakshalve verwisseld met de 
schulden (ben jij net begonnen met je 
studie, geen probleem, in het Compen-
dium van de accountantscontrole staat 
op pagina 286 de voortgezette con-
trole en voor de liquide middelen kun 
je op pagina 669 terecht). Mijn deskun-
digheid was in ieder geval nog onvol-
doende voor het doorgronden van de 
controlewerkzaamheden ten aanzien 
van de liquide middelen. De beoorde-
ling heb ik bewaard en herinnert mij 
aan de ontwikkeling van mijn deskun-
digheid.

Deskundigheid is belangrijk, het is een 
fundamenteel beginsel voor de oor-
deelsvorming van de accountant. Ten 
aanzien van IT verandert er veel. Het is 
belangrijk om bij te blijven in een steeds 
veranderende wereld, of je nou een 
IT-audit uitvoert of tijdens je stage de 
liquide middelen controleert.

Jur Leever

“De tijd waarin de term
grootboek een groot

boek aan duidde.“

“De controleleider verschoot 
van kleur en had moeite zijn 

lachen te bedwingen.“

IT-audit vanuit het oogpunt van...
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Wil je meer weten over sponsoren? Een aantal spon-
soren staan weergegeven in onze sponsormodule. Het 
is mogelijk om de posts van de sponsor op
Facebook en Twitter te lezen en direct te reageren, 
YouTube-filmpjes te bekijken en contact op te nemen 
met de recruiter.

Je kunt je ook aanmelden om lid te worden vanuit de 
App. Als je in het eerste jaar van je studie zit, betaal je 
geen lidmaatschap.

Een route plannen naar onze vaste locatie voor 
Actieve Ledenvergaderingen vanuit elke positie is 
mogelijk! Zet je GPS aan en via Google Maps kom je op 
de locatie.

DOWNLOAD NU
DE CHECK-APP!

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste activitei-
ten? Bekijk het in het activiteitenoverzicht. Daarnaast 
kan je vanuit de applicatie posten, liken, (re)tweeten, 
foto’s bekijken, feeds lezen van accountant.nl en con-
tact opnemen met het bestuur is ook mogelijk!



Is het beroep voldoende 
voorbereid op de

ontwikkelingen in de IT?
Overal om ons heen zien we de ontwikkelingen bin-
nen de IT. Processen binnen ondernemingen worden 
steeds meer geautomatiseerd; stapels papierwerk 
worden vervangen door grote hoeveelheden data. Dit 
alles vergt een andere controleaanpak van de accoun-
tant. Bij het signaleren van deze trend vraagt men zich 
dan ook vaak af of kantoren hiermee voldoende re-
kening houden. Wij vroegen het aan vier personen 
die nauw verbonden zijn met accountancy. De boven-

staande stelling legden wij aan hen voor.

Eelke-Jan Jongsma RA
Senior Manager Audit bij Deloitte

“Ik denk dat traditionele business modellen van veel accoun-
tantskantoren nog onvoldoende rekening houden met alles wat 

er op ICT-gebied gaat veranderen. Mijn eerste reactie op de stelling is dus ‘Nee’. 
De beroepsgroep zal in staat moeten zijn om in te spelen op de ICT verandering-
en om relevant te blijven. En relevant blijven is toch wat we willen? Dat begint al 
bij de opleiding: hier hoort ICT een prominente plek te krijgen.

Bij Deloitte is ‘digital’ in het strategisch plan aangewezen als één van de groei-
gebieden voor de komende jaren. En terecht: er staat op dit gebied nog veel te 
gebeuren. Een uitermate boeiende ontwikkeling op ICT-gebied vind ik het feno-
meen ‘big data’. Door de toenemende digitale informatiestromen aan elkaar te 
koppelen en deze slim te analyseren kunnen hele nieuwe inzichten ontstaan. 
Inzichten die bedrijven kunnen helpen bij de sturing van hun business.

Voor de accountantscontrole van de toekomst kan ‘big data’ ook grote impact 
hebben. De accountant werkt dan bijvoorbeeld niet langer met steekproeven 
maar kan bepaalde zaken integraal controleren door middel van slimme be-

standsanalyses.”
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Niek ten Kate RA RE
Docent IT-Audit

“Voor mijn gevoel is het beroep nog niet voldoende voorbereid 
op de ontwikkelingen in de ICT. Ik denk dat de ICT-ontwikkeling-

en sneller gaan dan dat de kennis van accountants zich ontwikkelt. En het lijkt er 
zelfs op dat deze kloof eerder groter dan kleiner wordt. Zo zie ik niet de leidende 
rol van accountants bij de invoering van SBR/XBRL die je zou verwachten.

Ook kan ik mij niet voorstellen dat er heden ten dage nog “om de computer 
heen” kan worden gecontroleerd, in een tijd van toenemende integratie en 
openheid van systemen. Maar dat zei ik 20 jaar gelden ook al...

Voor een deel mogen de opleidingen zich dit aanrekenen. Immers deze leveren 
“nieuw bloed” aan het accountantsberoep. Eindtermen op ICT-terrein liggen 
niet eenduidig vast, waardoor er grote verschillen tussen opleidingen zijn. Ge-
lukkig zijn er op dit gebied een aantal ontwikkelingen te melden die veelbe-
lovend zijn en hopelijk zullen leiden tot eenduidiger eisen ten aanzien van het 

opleiden van accountants met betrekking tot de ICT.”
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Tessel Bot
Student Accountancy

“Ik denk dat het accountancyberoep zich in grote mate al heeft 
aangepast aan de ontwikkelingen op ICT-gebied. Denk hierbij 

niet alleen aan het gebruik maken van goed ontwikkelde sofware, maar ook 
aan het groter worden van de adviescomponent bij accountantskantoren. Dit is 
immers ook voor een groot deel een gevolg van de ontwikkelingen op ICT-ge-
bied. De opkomst van SBR/XBRL lijkt echter wrijving met zich mee te brengen. 
Ik denk dat het invoeren van een standaardreportage een goed initiatief is. De 
nieuwe standaard moet echter ook betrouwbaar en veilig zijn. Ondanks deze 
vereisten zijn er nog veel geluiden vanuit de accountancywereld over het on-
controleerbare gedeelte van SBR/XBRL. Dit geeft wellicht aan dat het beroep 
nog onvoldoende voorbereid is op de invoering van SBR/XBRL. Ik denk dat als 
softwareontwikkelaars dit signaal juist oppakken, de accountancywereld op 
afzienbare termijn goed voorbereid de nieuwe ontwikkelingen tegemoet kan 

gaan.”

Temme Sikkema RA RE
Partner bij Hut & Co

“Deze vraag wordt door vakgenoten al minstens twintig jaar in 
verschillende bewoordingen gesteld en altijd wekt de vraag-

stelling de indruk dat er met name in de toekomst veel impact is te verwachten 
van IT op het vak. Het grappige is dat er juist in de afgelopen twee decennia 
al ontzettend veel veranderd is! Automatisering en internet hebben de wereld 
voorgoed veranderd. Accountants zagen zich geconfronteerd met nieuwe 
business modellen (“typologieën”), geautomatiseerde gegevensverwerking en 
controls die zijn gemigreerd van papier naar IT-systemen. En ik stel vast dat er 
nog steeds volop vraag is naar hun diensten, waaruit ik opmaak dat het beroep 
steeds in staat is geweest bij te blijven. Ik ben dan ook zeer hoopvol over de 
kansen voor accountants in de toekomst. Juist door zelf handig gebruik te ma-
ken van nieuwe technieken zijn zij in staat om nog efficiënter en vooral effec-

tiever waarde te leveren aan hun klanten.”

St
el

lin
g

25CHECK MAGAZINE



Een nieuw studiejaar, een nieuw bestuur en dus een nieuwe Chippendale. In ieder magazine zullen één of twee be-
stuursleden aan de hand van een aantal prikkelende keuzestellingen en vragen worden voorgesteld. In het eerste 

blad van dit verenigingsjaar is het aan Joël Zeemeijer, de penningmeester van de vereniging.

Allereerst zal ik mezelf even voorstel-
len; mijn naam is Joël Zeemeijer, ik ben 
24 jaar oud en zit op dit moment in het 
derde jaar van de opleiding. Toen ik in 
2010 aan de opleiding begon, ben ik 
direct lid geworden van SV Check. Na in 
het eerste jaar een aantal activiteiten te 
hebben bijgewoond, heb ik ervoor ge-

kozen om in het tweede jaar actief lid te 
worden. In mei 2012 ben ik begonnen in 
de Almanakcommissie, om vervolgens 
in oktober 2012 de Congrescommissie 
te gaan doen.  Vervolgens heb ik afge-
lopen jaar gesolliciteerd voor penning-
meester en dat is nu dan ook de functie 
die ik binnen de vereniging bekleed.

Van Almanakcommissie naar 
Congrescommissie om vervolgens 

te solliciteren naar de bestuurs-
functie van penningmeester.

Oorspronkelijk kom ik uit Rotterdam, 
maar omdat ik Groningen zo’n mooie 
stad vond heb ik er drie jaar geleden 
voor gekozen om hier te gaan studeren 
en uiteraard ook op kamers te gaan. Af-
gelopen jaar ben ik lid geworden van de 
JOVD van Groningen, omdat ik altijd al 
politiek geïnteresseerd ben geweest.  Dit 
is een politieke jongerenorganisatie die 
is gelieerd aan de VVD. Hier ben ik onder 
andere de voorzitter van de commissie 
Actuele Politiek geweest. Dit was een 
enorm leuke en leerzame tijd! Omdat ik 
mij op dit moment volledig wil richten 
op SV Check heb ik ervoor gekozen om 
niet meer actief te zijn binnen de JOVD. 
Wel ben ik nog lid en bezoek ik graag 
de georganiseerde activiteiten. Verder  
vind ik het heerlijk om mijn zinnen te 
verzetten door te fitnessen, te tennissen 
of hard te lopen.

Joël Zeemeijer

RA
Klein kantoor
Buitenland
Nu.nl
Check-App
Bus
Kat
Bijlenen
Plus
Winter
Avond
Project

AA
Groot kantoor

Binnenland
AD

Checksite
Fiets

Hond
Bijbaan

Aldi
Zomer

Ochtend
Tentamen

Chippendale
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Zoals eerder aangegeven ben ik de 
penningmeester van SV Check. Mijn 
takenpakket bestaat onder meer uit het 
runnen van de administratie, het innen 
van de contributie en het betalen van 
facturen. Verder hebben we financiële 
sponsorpakketten geïntroduceerd. Ook 
ben ik verantwoordelijk voor de Check-
App (Red: zie pagina 23 voor meer infor-
matie) die op 9 oktober voor Android en 
op 30 oktober voor iOS is gelanceerd. Al 
met al uitdagende taken waar ik me het 
komende jaar 100% voor ga inzetten.

Tot slot wil ik nog even zeggen dat ik 
het echt iedereen kan aanraden om ac-
tief lid te worden. Het is een mooie aan-
vulling op je opleiding en bovendien 
ontwikkel je jezelf op een groot aantal 
vlakken. Begin met een commissie waar 
jij denkt het beste tot je recht te komen 
en krijg je vervolgens de kans om in het 
bestuur plaats te nemen, dan is dit een 
prachtige vervolgstap!
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5.
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7.
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Tongval
Bijeenkomst waarbij veel alcohol
genuttigd wordt
Voorteken
Iets dat ontbreekt
Ambitie
Voorrang
Bijzondere belasting
Aantrekkelijk
Statig

Een activiteit die door vrijwel de gehele 
geschiedenis heeft plaatsgevonden.
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afval
audit
autoriteit
beeldig
beheersing
beloftes
betrouwbaarheid
bode
controle

crisis
deskundigheid
frauduleus
interesse
kwaliteit
management
module
moment
ode

oplossing
podia
verspilling
vertrouwen
vete
virtuoos
volume
zekerheid
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