
CV tips van Freya Lipka

Gastcolumn SRA

Jan van Zanden & Peter Hettinga 
over nevenactiviteiten

Sidekick

PWC

Wilma Hosang

Priore

Raging Bull

Check Magazine
Jaargang 21 - Editie 2
Maart 2015

De accountant en zijn carrière



en staat stil
bij de wereld

om je heen

JE HEBT EEN 
ENORME DRIVE

Je wilt de ruimte krijgen om je eigen ambities waar te maken.

In een insprirerende omgeving waar je prettig samenwerkt

en leert van collega’s. Ontdek hoe jij het beste uit jezelf

kunt halen en blijf op de hoogte van interessante events

en carrièremogelijkheden op kpmg.nl/ambitiouscompany.

© 2014 KPMG N.V., alle rechten voorbehouden.

144584_1-AC-Imago-A5Ad.indd   1 28-08-14   16:48



en staat stil
bij de wereld

om je heen

JE HEBT EEN 
ENORME DRIVE

Je wilt de ruimte krijgen om je eigen ambities waar te maken.

In een insprirerende omgeving waar je prettig samenwerkt

en leert van collega’s. Ontdek hoe jij het beste uit jezelf

kunt halen en blijf op de hoogte van interessante events

en carrièremogelijkheden op kpmg.nl/ambitiouscompany.

© 2014 KPMG N.V., alle rechten voorbehouden.

144584_1-AC-Imago-A5Ad.indd   1 28-08-14   16:48

3 Voorwoord

Beste Checker,

Het eerste semester is achter de rug en de meesten van jullie zijn hard 
toe aan een nieuw seizoen. Ondanks dat de winter ons mooie dingen 
brengt, zijn de meeste mensen gelukkiger in de zomer. Zou dit komen 
doordat de eventuele achterstanden dan worden ingehaald? Of heeft dit 
hele andere redenen? Dit is de tijd om eens een blik te werpen in de nabije 
toekomst, namelijk volgend studiejaar. Wordt het tijd om een commissie 
te gaan doen? Of wordt het toch een bestuur? Er zijn veel argumenten die 
voor nevenactiviteiten pleiten. In dit tweede magazine zullen een aantal 
van deze argumenten besproken worden. Bieden nevenactiviteiten meer 
kansen? Wordt er naar nevenactiviteiten gekeken bij sollicitaties? Heb 
je een achterstand bij het ontbreken ervan? Door middel van dit soort 
vragen willen wij u laten zien wat de toegevoegde waarde kan zijn van 
nevenactiviteiten. 

Het commissiewerk bij Check is ook een nevenactiviteit. Onze commissies 
verzorgen ieder jaar verschillende activiteiten. De foto’s in het midden 
van het magazine laten een sfeerimpressie zien van de activiteiten die 
Check organiseert. Hieronder vallen de studiereis en de verschillende 
inhouses. Op pagina 10 is te lezen wat wij allemaal hebben gedaan op de 
studiereis en hoe de inhouse bij BDO is verlopen. Naast de Bedrijfsbezoek 
en Studiereiscommissie kent Check nog vele andere commissies. Hiervan 
zullen de Almanakcommissie en de Kascommissie ook worden voorgesteld 
in dit magazine.

In een interview met Jan van Zanden en Peter Hettinga van het 
accountantskantoor Priore laten zij weten wat zij aan hun nevenactiviteiten 
hebben. Recruiter Freya Lipka van PWC laat in een interview weten waar 
op gelet wordt tijdens een sollicitatie en geeft daar enkele tips over. 
Daarnaast vertelt de SRA in een column hoe je het best in kunt spelen op 
de klant en vertelt RUG-student Nick Venhuizen over zijn overgang van 
Hbo naar Universiteit. 

Natuurlijk heeft het magazine nog meer te bieden dan de artikelen die ik 
hierboven heb genoemd. Ik wil u, namens alle Checkers die zich hebben 
ingezet voor dit magazine, veel leesplezier wensen. Heb je nog vragen, 
tips of opmerkingen naar aanleiding van dit magazine? Stuur deze dan 
naar magazine@sv-check.nl of kom langs bij kantoor T4.03.

Met vriendelijke groet,

Sveva Stummel
Voorzitter Magazinecommissie 2014/2015

Sveva Stummel
3e jaars student Accountancy
Voorzitter Magazinecommissie
Intern Coordinator Bestuur ‘14-’15
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6 Commissie voorgesteld

Marion Mulder (Rechts)
22 jaar, studiejaar 4
Secretaris Kascommissie

Vorig jaar was ik lid van de congrescommissie, 
en ik wilde graag nog een jaar actief blijven. 
Daarom heb ik gekozen voor een kleinere 
commissie. Het sprak me aan omdat je veel in 
aanraking komt met het accountantsvak zelf en 
je veel dingen uit je stage kunt toepassen. 

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

Yannick Oosterhoff (Achter, rechts)
20 jaar, studiejaar 2
Ontwerper Almanakcommissie

Er werd mij gevraagd of ik de assemblage 
van het Almanak wilde doen. Het leek mij een 
uitdaging om met het programma Indesign te 
werken om de Almanak in elkaar te zetten. Zo 
ben ik in de Almanak commissie gekomen.

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

Iris Rhijnsburger (Voor, rechts)
19 jaar, studiejaar 2

Vorig jaar ben ik bij een aantal activiteiten 
geweest van Check en ik vond dit elke keer erg 
leerzaam en gezellig. Toen heb ik besloten dat 
ik dit jaar een commissie wilde doen. Op dat 
moment werden er mensen gezocht voor de 
Almanakcommissie. Dit leek me erg leuk om te 
doen. Zodoende ben ik hier terecht gekomen!

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

Bryan Doorten (Midden)
22 jaar, studiejaar 4
Voorzitter Kascommissie

Na de symposiumcommissie in het 2e/3e jaar 
wilde ik in mijn 4e jaar nog wel actief zijn in 
een commissie. Ik vind de gezelligheid en het 
gezamenlijk toewerken naar een activiteit of 
eindproduct leuk aan een commissie.

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

Jelte Hooghiem (Achter, midden)
21 jaar, studiejaar 3
Voorzitter Almanakcommissie

Vorig jaar zat ik in de magazinecommissie en 
hoewel ik dat ook erg leuk vond, was het nadeel 
dat we vier magazines moesten opleveren. Het 
was daarbij vrij duidelijk dat de motivatie naar-
mate het jaar vorderde steeds verder wegzakte. 
Ik wilde nu graag naar één product toewerken.

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

Lilian Brandsma (Voor, midden)
20 jaar, studiejaar 2

Ik moest er samen met mijn commissie voor 
orgen dat alle studenten en docenten met een 
nieuwe of bestaande foto zijn verschenen in de 
almanak. Ik heb de almanak een leuke verdere 
opvulling mogen geven. Ik heb onder andere 
een interview mogen afnemen met de heer 
Veldman (mede-eigenaar van de D&U Groep) 
en leuke weetjes over muziek mogen opzoeken.

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

Ruben Bruinsma (Links)
22 jaar, studiejaar 4
Controlemedewerker en verantwoordelijke commis-
siehandboek

In mijn ogen zijn de werkzaamheden die je met de 
kascommissie uitvoert hetzelfde als bij de audit kant  
van een accountantskantoor. Het is kleinschaliger, 
maar je doet een interim controle en een eindejaar-
scontrole. 

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

Gesina Alberts (Achter, links)
20 jaar, studiejaar 3

Tijdens het congres vorig jaar werd er reclame 
voor de nieuwe commissies gemaakt. Mij leek 
het leuk om iets extra’s naast mijn studie te 
doen en ik heb me gelijk ingeschreven. Ik heb 
voor de Almanakcommissie gekozen omdat 
ik het tof vind dat je er een boekje aan over 
houdt. Een blijvende herinnering.

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

Imara Venekamp (Voor, links)
18 jaar, studiejaar 2

Het leek mij leuk om een commissie te doen en 
toen ik hoorde dat Iris, een vriendin van mij, in 
de Almanakcommissie zat, heb ik mij ook voor 
deze commissie aangemeld.

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

Kas Almanak
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8 Interview PWC

Freya Lipka
Mijn naam is Freya Lipka. Ik ben woonachtig in Rotterdam, maar ik 
kom oorspronkelijk uit Duitsland. Daar ben ik begonnen met werken 
in de evenementenbranche. In deze periode heb ik naast mijn werk 
op de vrijdagen en zaterdagen de universitaire studie ‘Event and 
Tourisme Management’ gevolgd. Vervolgens heb ik nog twee jaar in 
de evenementenbranche gewerkt. Daarna ben ik overgestapt naar 
‘Graduate recruitment’ voor de combinatie van personeelszaken en 
evenementen. Toen ben ik naar Nederland verhuisd en heb ik stage 
gelopen bij Accenture en NUON voor mijn Bachelor ‘International 
Business Management’. Bij NUON ben ik nog een tijd gebleven 
voordat ik de overstap naar PwC heb gemaakt.

PricewaterhouseCoopers
De accountancybranche is een totaal andere branche dan waar ik vandaan kom. Ik vind het heel interessant 
om bij grote internationale bedrijven te werken. Ik werk sinds acht maanden bij PwC als recruiter. Ik ben 
verantwoordelijk voor de werving van starters en stagiaires van de regio’s Noord en Centrum bij PwC. Als 
recruiter beoordeel je het persoonlijke vlak van de kandidaat en bij elk gesprek zit een professional die de 
sollicitant beoordeelt op zijn of haar kennis. Ikde regio’s Noord en Centrum onder mijn hoede. Hieronder 
vallen de steden Groningen, Zwolle, Utrecht en Arnhem. Hoewel mijn vaste plek in Amsterdam is, ben 
ik overal wel te vinden. Naast mijn werkzaamheden voor het werven van starters en stagiairs ben ik 
betrokken bij veranderingen en strategische ontwikkelingen binnen PwC. Als er bijvoorbeeld iets binnen 
de assurance tak verandert, verandert het recruitment ook mee. 

Goede doelen
Bij PwC steunen we meerdere projecten, maar daar lopen wij niet mee te koop. PwC heeft een grote 
naam in de maatschappij en daarom vinden we het ook belangrijk om wat terug te geven aan de 
maatschappij. Een aantal van deze projecten zijn:  Social Enterprise NL, Kids Moving the World, Giving 
Back en de Transparancy Awards. Giving Back is een heel mooi voorbeeld als je kijkt naar het terug geven 
aan de maatschappij. Giving Back heeft als doel ambitieuze en talentvolle studenten en scholieren, veelal 
met een allochtone achtergrond, te begeleiden en te ondersteunen bij het maken van hun studiekeuze 
en het starten van een succesvolle carrière. PwC’ers leveren als coach een bijdrage binnen het Giving 
Back-programma. Daarnaast bieden wij deze doelgroep bijbanen aan.

Nevenactiviteiten
Binnen PwC heeft iedereen de vrijheid om deel te nemen aan nevenactiviteiten. Omdat ik niet voor 
iedereen kan spreken, wil ik het beperken tot de assurance tak. Iedereen die hier binnen komt, begint 
met een traineeship genoemd de Associate Academy. Dit is een programma van twee jaar waar je wordt 
opgeleid tot Register Accountant. Binnen deze periode krijg je de mogelijkheid om deel te nemen aan 
een van de vele commissies binnen PwC. Bijvoorbeeld voor evenementen waar je kan helpen promoten 



9 Freya Lipka

CV tips
Als je een netjes cv op wilt stellen, moet 
je beginnen met het vermelden van wie je 
bent,  voor- en achternaam, gevolgd door 
jouw geboortedatum en contactgegevens 
zoals e-mail, telefoonnummer en eventueel 
je LinkedIn adres. Vervolgens komen 
de opleidingen die je gevolgd hebt, 
beginnende met de meest recente. Daarna 
volgen je werkervaringen. Hieronder vallen 
stages of werkervaringen die betrekking 
hebben tot de sector. Vakken vullen bij 
de Albert Heijn is niet relevant, maar kan 
wel in een kleine regel vermeld worden 
om de tijdlijn kloppend te maken. Na de 
werkervaringen volgen je nevenactiviteiten, 
bestuursjaren, cursussen (denk aan Excel, 
word of andere programma’s), commissies 
of eventuele trainingen. Dit sluiten we af 
met de talen. Talen kan je opsplitsen in 
groepen van tot ‘begrijpen maar niet kunnen 
spreken’ tot ‘gevorderd’. Tot slot moet het 
overzichtelijk, netjes en volledig zijn. Voor 
het sollicitatiegesprek zelf heb ik een paar 
kleine tips. Zorg dat je op de hoogte bent 
van de ontwikkelingen binnen de sector en 
weet waar je op solliciteert. Wat houdt het 
precies in? Stel jezelf ook kwetsbaar en open 
op, we willen je als persoon leren kennen. 

en kennismakingslunches waar je aan kunt 
deelnemen. Het is een persoonlijke kwestie 
van wat je interessant vindt en wat je leerzaam 
lijkt. Deze nevenactiviteiten zijn goed voor je 
persoonlijke ontwikkeling, omdat je op andere 
punten kunt ontwikkelen dan de punten die je 
tijdens je studie ontwikkelt. Dit is uiteraard veel 
breder dan alleen beroepsgerichte activiteiten. 
Het geeft aan dat je betrokken bent en dat je 
sociaal vaardig met je omgeving bezig bent. 
Een nadeel aan nevenactiviteiten is dat het 
veel tijd kost en daardoor je studie belemmerd 
wordt. Je moet de juiste balans vinden zodat 
je genoeg tijd hebt om je studie goed af te 
ronden, want deze staat natuurlijk op de eerste 
plaats.  

Sollicitatie en CV
Voor de assurance tak is de opleiding heel belangrijk. 
Wij willen zien dat de kandidaat een Hbo Bachelor of 
een WO Master in accountancy heeft gehaald, omdat 
dit nodig is om bij ons door te leren voor Register 
Accountant. Uiteraard zijn er meer belangrijke 
aspecten. De opleiding komt natuurlijk eerst, maar 
deze geeft enkel aan dat de kandidaat op het goede 
denkniveau zit. Zonder nevenactiviteiten is het voor 
ons een zware opgave om iemand door te laten 
gaan. Door deel te nemen aan nevenactiviteiten 
onderscheid je jezelf van de rest. Graag zien wij ook dat 
het daadwerkelijk geholpen heeft in de persoonlijke 
ontwikkeling. Ook wordt er naar het aantal jaren dat 
de kandidaat over de studie heeft gedaan bekeken. Als 
de Hbo Bachelor niet binnen de daarvoor bestemde 
vier jaar wordt gehaald, wordt gekeken naar de reden 
van de vertraging. Hiernaast wordt er gekeken naar 
de motivatiebrief. Waarom heeft de kandidaat voor 
PwC gekozen? Maar ook waarom heb jij voor het vak 
accountancy gekozen? Ook willen wij de genoemde 
eigenschappen van de kandidaat terug zien in de 
motivatiebrief. Als je vermeld hebt dat je sociaalvaardig 
bent, waar blijkt dat dan uit? Wij gaan er van uit dat 
een Hbo of WO student verantwoordelijk met social 
media omgaat en vinden dat iedereen recht heeft op 
zijn of haar privacy. 



10 Bedrijfsbezoek & Studiereis

Inhouse BDO
Op donderdag 19 februari waren we met 20 studenten welkom bij BDO in Groningen. 
BDO staat op nummer 5 op de lijst van grote accountantskantoren in Nederland en dit was 
ook zeker te merken. We werden ontvangen op de net nieuw aangeschafte verdieping en 
begonnen met een heerlijke lunch. 

Na de lunch zijn we van start gegaan met een introductieronde en een presentatie over BDO. 
Eerst vertelde een partner iets over BDO en daarna een recruiter, een werknemer binnen de 
samenstelpraktijk en iemand die in de controlepartij werkt. Het was leuk dat er mensen waren 
met verschillende werkzaamheden, zodat al je vragen beantwoord konden worden en je aan 
het eind van de dag een goed beeld had. 

Eind van de middag kregen we een workshop van Alexander Vromans, welke een aantal 
jaren geleden voor BDO heeft gewerkt en nu zijn eigen adviesbureau heeft. Hij vertelde hoe 
je jezelf een merk kan maken,  hoe je een goede eerste indruk kan achterlaten en hoe je 
om moet gaan met social media. Iedereen herkende hier wel eigenschappen van zichzelf in, 
dingen die je goed kan en dingen waar je nog aan moet werken. De dag werd afgesloten met 
een borrel waarbij collega’s die nog op kantoor waren allemaal even om de hoek kwamen 
kijken en een drankje meededen. Al met al een geslaagde inhouse! 

Hilde de Vries
19 jaar, studiejaar 3
Secretaris BB&S commissie

Binnen de commissie verdelen we de taken 
altijd in samenspraak, over het algemeen 
stuur ik voornamelijk mailtjes. Het leek mij leuk 
om een commissie te doen waarin dingen 
georganiseerd moesten worden, mede door de 
studiereis was de bbs hiervoor heel geschikt.

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

Clara Hellinga
21 jaar, studiejaar 3

Er zijn veel verschillende activiteiten door het 
hele jaar heen. Bovendien is de huidige voorzit-
ter de leukste commissiegenoot van de Hanze!
Naast mijn studie zeil ik graag in de weekenden 
en drink ik graag een biertje met vrienden. Het 
liefst een combinatie van deze twee.

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

Tessel Bot
23 jaar, studiejaar 4
Penningmeester BB&S commissie

Na vorig jaar met heel veel plezier met de 
Congrescommissie een congres te hebben 
neergezet, leek het me leuk dit jaar weer 
betrokken te zijn bij Check. Naast mijn studie 
voetbal ik graag en maak ik zo nu en dan een 
lange fietstocht door de mooie plekjes die 
Nederland te bieden heeft.

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

Lies Hummelink
21 jaar, studiejaar 3
Voorzitter BB&S commissie

Ik wilde graag iets naast mijn studie doen wat 
niet teveel tijd kost maar waar ik wel van kan 
leren en het liefst studie gerelateerd. Dan is een 
commissie doen perfect. De studiereis leek mij 
de leukste activiteit van het jaar dus dat was 
een motivatie om specifiek deze commissie te 
doen.  

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

BB&S
v.l.n.r. Hilde de Vries, Clara Hellinga, Lies Hummelink, Tessel Bot



11 Activiteitenverslag

Studiereis 2014
Op maandag 15 december was het zover, na maanden voorbereiding ging onze grootste activiteit van start. Met 
20 checkers zijn we in de trein gestapt naar Amsterdam voor drie dagen vol met activiteiten. Na aankomst in het 
Stayokay hotel zijn we van start gegaan met een groepsspel, waar je je eigen persoon moest raden, pikante details 
over elkaar te weten kwam en je eigen stunteligheid moest onderdrukken. 

Dinsdag, de eerste echte dag van de studiereis, vertrokken we vroeg die morgen naar het kasteel van Nyenrode in 
Breukelen. Hier kun je na je Bachelor Hbo parttime een master volgen naast je werk. We kregen een presentatie over 
de mogelijkheden en een rondleiding over het landgoed van twee studenten die de avond daarvoor duidelijk een 
feestje hadden gehad. Na een lekkere lunch vertrokken wij verder naar Deloitte Amsterdam, waar we welkom waren 
in het duurzaamste gebouw van de wereld, The Edge. We werden in groepjes verdeeld waarin we een case, over 
een niet nader te noemen sprookjespark, moesten oplossen. Deze lange dag mochten we met Deloitte afsluiten in 
een knus restaurant. Hier waren verschillende medewerkers van Deloitte extra aanwezig om mee te dineren, zodat 
je de mogelijkheid had om genoeg vragen te stellen. Nadat een enkele student zijn bed in was gekropen, ging de 
groep verder naar een leuke kroeg in Amsterdam. What happens in Amsterdam, stays in Amsterdam zullen we maar 
zeggen.

De woensdag en laatste dag van de studiereis stond in het teken van geld. De ochtend begon bij Euronext in het 
beursgebouw, waar vroeger veel werd gehandeld in geld en vandaag de dag nog steeds. Vanaf een balkon mochten 
we toekijken hoe medewerkers druk bezig waren en de aflevering van RTL werd opgenomen. De afsluiter van de 
studiereis was een creatieve rondleiding door het ING gebouw. De vele kunstwerken die daar de muren sierden zijn 
uitgebreid besproken en zelfs de trapleuning is daar versierd als een fontein. Na deze bijzondere afsluiting was de 
studiereis ten einde en is iedereen weer in de trein gestapt op weg naar het hoge noorden. 
We kijken terug op een geslaagde studiereis mede mogelijk gemaakt door een enthousiaste groep checkers! 
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Van Hanzehogeschool naar Rijksuniversiteit Groningen

Deze zomer heb ik mijn Accountancy opleiding afgerond op de Hanzehogeschool. Tijdens mijn studie 
heb ik stage gelopen bij Accon AVM en afgestudeerd bij visafslag Lauwersoog, ook wel International 
Seafood Auchtions BV genoemd. In september ben ik begonnen aan mijn pre-master en sinds februari 
ben ik begonnen aan de master Accountancy en controlling. Naast mijn studie ben ik dit jaar begon-
nen als coördinator van de leerling-assistenten en de Hbo talentenprijs aan de Hanzehogeschool. 

De reden dat ik na mijn Hbo naar de universiteit ben gegaan 
is omdat ik alle opties open wilde houden en daarbij lijkt het 
mij vrij belangrijk dat je op een wetenschappelijk niveau kunt 
studeren. Ook denk ik dat een universitaire studie een goede 
basis is voor de toekomst. Ik weet namelijk nog niet zeker 
of ik voor de rest van mijn leven een accountant wil zijn. Ik 
heb gekozen voor een voltijd studie, omdat ik 21 was toen ik 
afstudeerde en omdat ik een baan aangeboden kreeg bij de 
Hanze. Ook is het mij vaak aangeraden om eerst de studie af 
te maken en daarna te gaan werken. 

Waarom de universiteit?

Voordelen

Verschillen

Ik heb gemerkt dat er verschillende voordelen zijn van 
eerst het Hbo afmaken en daarna naar de universiteit gaan. 
Studenten die eerst Hbo hebben gedaan, zijn over het 
algemeen praktischer ingesteld. Daarnaast denken studenten 
van de universiteit langer door over onderwerpen en nemen 
niet snel iets aan. Hbo studenten nemen op den duur iets 
voor lief en gaan dan verder. Toen ik nog studeerde aan de 
Hanze dacht ik dat je op het Hbo meer groepsopdrachten 
hebt dan op de universiteit, maar dat bleek niet zo te zijn. 
Het is zelfs zo dat ik nu meer groepsopdrachten heb dan op 
het Hbo. Ook dacht ik dat mensen op de universiteit minder 
communicatief waren, maar daar ben ik van teruggekomen.

Nick Venhuizen
22 jaar
Eerste jaar Accountancy & Controlling (RUG)
BSc Hbo Accountancy

Het grootste verschil tussen de universiteit en het Hbo is dat je op het Hbo nog klassen hebt en op de 
universiteit colleges. Op het Hbo zijn de lessen ook veel stiller dan op de universiteit, dat komt doordat 
studenten op de universiteit een sterke mening hebben en daarnaast niet bang zijn om hun mening te 
uiten. De theorie heb je al geleerd op het Hbo en op de universiteit ga je daarop door. Je hoeft geen 
journaalposten meer te schrijven, het gaat er om dat je gaat nadenken waarom je het zo weergeeft.  
Het laatste grote verschil is dat de literatuur in het Engels is. De colleges worden in het Nederlands 
gegeven, maar ik denk dat dat in de toekomst gaat veranderen. Veel bedrijven communiceren en 
rapporteren nu al in het Engels en zelfs boekhoud programma’s zijn Engels. Universiteiten kunnen 
eigenlijk niet meer om het Engels heen.
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Toekomst

Hanze
Toen ik mijn scriptie had ingeleverd en dus afgestudeerd ben, kreeg ik een baan als coördinator 
van de student-assistenten en de Hbo-talentenprijs aangeboden. Ik heb een contract voor 16 uur, 
maar ik ben gemiddeld 20 uur per week op de Hanze. De voordelen van mijn bijbaan zijn dat mijn 
managementvaardigheden verbeteren en dat ik leer hoe ik me op moet stellen tegenover studenten-
assistenten en leidinggevenden. De ene dag zit ik tegenover een student-assistent en de andere dag zit 
ik om tafel met het bestuur van de Hanze. Ik raad iedere studenten dan ook altijd aan om commissies, 
bijbanen en andere dingen naast de studie te doen. Dit om je te onderscheiden als student, want naast 
je opleiding zijn er veel andere dingen die van belang zijn om jezelf te ontwikkelen.

In de toekomst zie ik mijzelf als een Register Accountant bij één van de Big Four. Ik denk niet dat ik 
in Groningen blijf wonen, maar meer richting de Randstad trek. De werkgelegenheid in de randstad is 
hoger dan hier in het noorden. Op dit moment lijkt forensische accountancy mij een leuke specialisatie. 



Nieuwjaarsdiner 2015

Studiereis 2014, 

MKB Diner 2014

Inhouse Belastingdienst
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Inhouse Belastingdienst
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Wall Street Bull

In 1987 begon di Modica aan zijn bekendste werk: de Raging Bull. Een 
bronzen stier van 2 meter hoog, 5 meter lang en 3.200 kg schoon aan 
de haak. Hij werkte twee jaar aan de stier en stak er $350.000 aan eigen 
kapitaal in. Het moest een symbool voorstellen voor een krachtige 
Amerikaanse markt. Vandaar dat di Modica het bronzen beest op de nacht 
van 15 december 1989 op de stoep van de NYSE aan Wall Street plaatste. 

Di Modica en zijn medeplichtigen hadden de patrouille van de politie in 
de voorafgaande dagen bestudeerd en geconcludeerd dat ze slechts vier 
minuten hadden om de ‘Wall Street Bull’ te plaatsen. Het lukte ze in drie 
minuten. Toen de politie later arriveerde kregen ze geen enkele beweging 
in het gevaarte en moesten het noodgedwongen laten staan. De stier 
stond de volgende dag bij vrijwel elke krant op de voorpagina en al snel 
bleek dat het Amerikaanse volk dit symbool vol overgave omarmde. 

Richard Grasso, toenmalig directeur van de New York Stock Exchange, 
verlangde een bijpassende bronzen beer van di Modica. Deze weigerde, 
aangezien de beer het symbool is voor een onzekere markt. Dit ging 
tegen het idee van de stier in. Grasso liet de stier uit het financiële hart 
wegslepen naar buitenwijk Queens. Di Modica kocht de stier vrij en 
plaatste hem weer op de stoep van de aandelenbeurs, hij vond dat hij 
zelf mocht weten waar hij zijn kunst plaatste. Uiteindelijk heeft het beest 
een definitief thuis gevonden in het Bowling Green Park, een paar blokken 
achter de aandelenbeurs.

De stier is nog steeds een grote toeristische trekpleister. Men gelooft dat 
het aanraken van de stier, met name zijn bronzen genitaliën, financiële 
voorspoed geeft.

Arturo di Modica

Arturo di Modica is een Italiaanse 
kunstenaar. Hij is op 26 januari 1941 
geboren in de Siciliaanse stad Vittoria. Als 
tiener had hij al de ambitie om één van 
de belangrijkste kunstenaars van Italië te 
worden. Hij verhuisde naar de kunststad 
Florence, waar hij studeerde aan de Scuola 
Libera Del Nudo en waar hij later zijn eigen 
atelier opzette. In 1973 verhuisde di Modica 
naar New York, waar hij een atelier begon 
aan Crosby Street. Aangespoord door 
de vrijheden van de Amerikaanse droom 
creëerde di Modica hier het grootste en 
belangrijkste deel van zijn werk. Di Modica 
is de eerste kunstenaar die geregeld kunst 
achterliet in de openbare ruimte.

In Sidekick is er ruimte voor afwijkende 
onderwerpen die losjes te maken hebben 
met de financiële wereld of de accountancy. 
Leuk voor de afwisseling en goed voor de 

algemene kennis.
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Bull Market

Een ‘bull market’ staat voor een markt met een positieve sfeer. Doorgaans wordt hiermee verwezen naar de financiële 
markten, maar in principe is het op elke markt van toepassing. Een ‘bull market’ wordt gekenmerkt door optimisme en 
vertrouwen in goede resultaten. Dit markttype wordt dan ook vooral geassocieerd met het kopen van alles dat rendement 
belooft. De term verwijst ook naar het kuddegedrag dat aandelenhandelaars vertonen. 

Het tegenovergestelde van een ‘bull market’ 
is een ‘bear market’. Beren zijn vooral 
voorzichtig en verkopen hun aandelen om 
winst veilig te stellen of verdere verliezen te 
voorkomen. Dit heeft een negatief effect op 
de markt. 

Deze twee namen zijn afkomstig van de 
manieren waarop de dieren aanvallen: de stier 
maakt met zijn kop en hoorns een opwaartse 
beweging waardoor het slachtoffer de lucht 
in wordt geworpen, terwijl de beer met zijn 
klauwen een neerwaarse slag maakt. Deze 
aanvalstechnieken staan voor de opwaartse 
en neerwaartse trends van de beurs. Voor de 
Duitse ‘Frankfurt Stock Exchange’ staat een 
kunstwerk dat beide markttypen uitbeeldt. 

De Beursplein Stier

Sinds 5 juli 2012 staat er ook bij de Amsterdamse beurs een 
bronzen stier van Arturo di Modica. Dit beeld was, net als 
zijn grote Amerikaanse broer, een verassing en bedoeld 
als een positief signaal in slechte economische tijden. Het 
beeld werd midden op het Beursplein geplaatst, maar 
werd de zelfde dag nog opzij geplaatst in verband met 
een gebrek aan vergunningen en een gepland evenement 
op het plein. Er zou gekeken worden naar een geschiktere 
locatie om het beeld te plaatsen. Op 21 september 2012 
werd echter toch bepaald dat de stier op het Beursplein 
thuishoorde. Hij werd geplaatst op de plek waar hij 
vandaag de dag nog steeds te zien is. 

Bund Bull

Op 15 mei 2010 onthulde di Modica in Shanghai de stier 
die hij op verzoek van de Chinese regering maakte, in de 
volksmond bekend als de ‘Bund Bull’. Deze versie moest 
roodachtig zijn, naar de Chinese kleuren, en jonger en 
sterker ogen dan de ‘Wall Street Bull’. De omhoog krullende 
staart moet de positieve financiële trend voorstellen, de 
opgeheven kop staat voor de energie van de economie 
van Shanghai. Het  beest moest eigenlijk vóór het einde 
van ‘het jaar van de Os’ gepresenteerd worden, maar dit 
lukte net niet. Op 15 mei 2010 werd de stier onthuld op 
de Bund, een gebied waar veel grote bedrijven en banken 
zich hebben gevestigd. 
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Talentmanagement

‘Wie past het beste bij de adviesrol en wie is geschikt voor 
de backoffice?’, is vervolgens de vraag. Dat heeft deels te 
maken met de eigen ambities en intrinsieke motivatie van 
medewerkers zelf. Dan kan het voorkomen dat mensen die 
een aantal jaren terug geschikt bleken, de slag toch niet snel 
genoeg maken. Een kantoor moet blijven doorselecteren. 
In deze fase is talentmanagement belangrijk. Zeker ook 
omdat het managen van verwachtingen belangrijk is. Je 
wilt voorkomen dat een medewerker denkt dat er geen 
plek voor hem in de organisatie is. Maar als er geen 
passende functie voor de medewerker is, kan dat leiden tot 
keuzes, door de medewerker zelf of door de organisatie.

Frontoffice

Medewerkers in de frontoffice zijn met name adviseurs. Zij 
worden in uren ook echt vrijgemaakt voor hun adviesrol. 
Voor iedere adviseur wordt een begroting gemaakt. 
Middels management¬rapportages wordt de verdeling 
tussen adviesuren en niet-adviesuren gemonitord en wordt 
er gekeken hoe adviesuren zich ontwikkelen.

Dé klant

Je wilt als kantoor je klanten optimaal bedienen. Dé klant 
bestaat niet. Elke organisatie heeft verschillende soorten 
klanten met een eigen aanpak en dienstverlening. Zo zijn 
er bijvoorbeeld klanten die heel productgericht zijn en 
meer prijsgedreven zijn. Deze klanten hebben nauwelijks 
tot geen behoefte aan advies. Maar er zijn ook klanten 
met een grote vraag naar specialistische dienstverlening. 
De klanten worden graag geadviseerd over de trends en 
ontwikkelingen in bijvoorbeeld hun eigen branche.

Adviesuren

Wat valt er precies onder adviesuren? In grote lijnen heeft 
alles wat met de jaarrekening en aangifte te maken heeft 
een eigen code. De rest zijn adviesuren, bijvoorbeeld de 
uren die de adviseur bij de klant zit en de voorbereidende 
uren. De adviseur heeft ook relatief veel uren voor niet-
declarabele werkzaamheden. Met andere woorden, haal 
die kop koffie bij de klant en neem eens de tijd om te 
horen wat er speelt, zodat je daar actief op kunt inspelen.

Backoffice

Assistent-accountants met ervaring die in de backoffice 
zitten, onderhouden doorgaans het contact met de 
prijsgedreven klant. Het gaat daarbij vaak om klanten bij 
wie de jaarrekeningwerkzaamheden naadloos overlopen in 
de fiscale aangifte. Er is in deze gevallen geen bespreking 
meer van de aangifte.

Maar dat wil niet zeggen dat deze ervaren assistent-
accountants nooit bij klanten over de vloer komen. Het 
is. Ook assistenten die de zaken voorbereiden voor de 
adviseur komen regelmatig bij klanten om bijvoorbeeld 
administratieve ondersteuning te geven. Zij moeten ook 
een antenne hebben om adviespunten te signaleren 
waarmee zij de klant verder kan brengen.

SRA-HRM

Het succes van een organisatie hangt grotendeels af 
van de medewerkers. SRA ondersteunt, adviseert en 
informeert de SRA-kantoren op HRM-terrein. Kijk voor 
meer informatie over SRA en de aangesloten kantoren op 
www.sra.nl/studenten.

Steeds meer kantoren maken de strategische keuze voor een zogeheten back- en frontoffice. 
Hierdoor kan beter worden ingespeeld op de grotere adviesvraag van klanten. Wat betekent dat 
voor de HRM van een organisatie? Het is eigenlijk een logisch proces, maar de impact is groter 
dan je denkt, omdat je veel scherper moet kiezen. Hoe krijg je de juiste mensen op de juiste plek?

De transitie van het accountantskantoor naar het advieskantoor begint bij het betrekken van alle 
medewerkers, op alle niveaus, bij de veranderingen. Dat is cruciaal. Voortdurend moet met elkaar 
besproken worden wat de verschuiving van klantbehoeftes betekent voor de organisatie en wat 
het betekent voor de functies en opleidingstrajecten.

“Haal die kop koffie bij de klant.”
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Koffie op de werkplek, wie wil dat nou niet?
Maar let op, voor je het weet is dit belast. De SRA-adviseur adviseert over dit soort onderwerpen, zodat de 
klant niet teveel belasting betaalt. De Werkkostenregeling - waar het kopje koffie onder valt - is het meest 
besproken onderwerp van de afgelopen maanden. Op www.sra.nl is het rekenmodel nog nooit zoveel 
gedownload als in Q4. De Werkkostenscan van SRA is verantwoordelijk voor ruim 11.000 paginaweergaves.

Gratis kopje koffie op de werkplek
Een kopje koffie met een koekje op z’n tijd, een stukje fruit bij de lunch en om vier uur een cup-a-soup. 
Mag je deze consumpties op de werkplek onbelast aan jouw werknemers verstrekken? Het antwoord is ja. 
Voor dergelijke consumpties geldt namelijk een nihilwaardering. 

Maar let op! Maken die consumpties onderdeel uit van een maaltijd op de werkplek, dan geldt de 
nihilwaardering niet. Je moet dan de maaltijdregels toepassen. Voor een maaltijd gebruikt of verbruikt 
op de werkplek geldt per maaltijd een normbedrag van € 3,20. Dit normbedrag minus een eventuele 
eigen bijdrage van de werknemer is loon. De waarde van de maaltijd kun je ook als eindheffingsloon 
onderbrengen in de vrije ruimte.

Onbelaste maaltijden
Heeft de maaltijd een meer dan 
bijkomstig zakelijk karakter, zoals 
bij werken op koopavonden, dan 
mag deze wel onbelast worden 
verstrekt. Hetzelfde geldt voor 
maaltijden als onderdeel van 
tijdelijke verblijfkosten. Zo mag je 
onbelast de maaltijd vergoeden 
van een vertegenwoordiger 
tijdens een dienstreis en is de 
maaltijd ook onbelast indien 
genuttigd tijdens een zakelijke 
bespreking met een klant buiten 
de vaste werkplek.

SRA. Thuis in uw branche

SRA. Grootste vereniging van accountantskantoren 
in Nederland. Werkzaam in en voor het midden- en 
kleinbedrijf. 

Maatschappelijk relevant. Met de kracht, de zekerheid 
en de mogelijkheden van een grote organisatie. 

Maar ook met het persoonlijke, de mentaliteit, de sfeer 
en onafhankelijkheid van een klein kantoor.
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Op 13 mei 2015 organiseren wij, studenten van het Instituut voor Financieel Economisch Management van de 
Hanzehogeschool Groningen, de Hbo Talentenprijs 2015 editie Financieel Management: ‘The opportunity to 
show your talent!’. Na de eerdere edities Marketing en Financieel Management, organiseert de Hanzehogeschool 
dit evenement voor de zesde keer. De Hbo Talentenprijs biedt de unieke mogelijkheid om jou als student te 
stimuleren en om jouw talenten zo goed mogelijk te benutten. Daarnaast biedt het evenement ook de perfecte 
kans om in aanraking te komen met het bedrijfsleven.

Hbo Talentenprijs 2015: Financieel Management

Wat is de Hbo Talentenprijs?

Tijdens de Hbo Talentenprijs diep je samen met jouw team van vijf à zes personen een praktijkvraagstuk uit. Dit 
vraagstuk krijg je uitgereikt van één van onze case-sponsoren. Per vraagstuk werken vijf verschillende teams. 
Jij en jouw team hebben vier uur werktijd om de case uit te werken en een passende oplossing te bedenken. 
Na vier uur werktijd gaat het bedrijf in kwestie jullie oplossing beoordelen. Vervolgens benoemt het bedrijf de 
winnaar. Omdat er meerdere case-sponsoren zijn welke allemaal een winnaar hebben benoemd, beoordeelt 
onze onafhankelijke overall-jury wie de beste oplossing heeft bedacht. Als je samen met jouw team de beste 
oplossing weet te bedenken, gaan jullie met de titel ‘Beste hbo-team van Nederland en Vlaanderen’ naar huis.
Op dit moment doen er al 19 hogescholen mee uit heel Nederland en Vlaanderen, tezamen zijn zij goed voor 
26 teams. Ook de Hanzehogeschool Groningen vaardigt ieder jaar twee teams af. We selecteren deze teams  op 
basis van een interne voorronde op 17 april 2015. Deze dag is in feite een verkleinde Hbo Talentenprijs. Aan het 
eind van de dag zullen de teams die de Hanzehogeschool mogen vertegenwoordigen bekend gemaakt worden. 

Sponsoren

Zonder sponsoren kan de Hbo Talentenprijs niet bestaan. Daarom zijn we de afgelopen maanden druk bezig 
geweest om in contact te komen met verschillende bedrijven en met resultaat! We zijn blij te kunnen melden 
dat de jarenlange samenwerking tussen de Hbo Talentenprijs en Noordhoff Uitgevers ook deze editie wordt 
gecontinueerd. Noordhoff Uitgevers zal ook dit jaar als adviessponsor weer zorgen voor relevante studieboeken 
waar de studenten gedurende de gehele dag gebruik van kunnen maken. 
Naast de adviessponsor hebben we ook twee case-sponsoren, namelijk Scania en Gasterra. Scania is een 
wereldwijde onderneming dat gespecialiseerd is in het produceren van zware bedrijfsauto’s, bussen, industrie- en 
scheepsmotoren. Gasterra daarentegen is een onderneming dat handelt in aardgas en voor een groot deel van 
Nederland van gas voorziet. Zij zullen ongetwijfeld een complex vraagstuk over aardgas of energie aanleveren.

Waarom meedoen aan de Hbo Talentenprijs?

• Het is een mooie kans om met professionals in contact te komen, je maakt namelijk kennis met grote bedrijven 
uit heel Nederland en Vlaanderen;

• Wanneer je met de titel ‘Het beste hbo-team van Nederland en Vlaanderen’ naar huis gaat, zullen vele deuren 
voor jullie opengaan. Uit ervaring weten we dat er veel studenten dankzij ons evenement interessante stages 
hebben gelopen, of uiteindelijk zelfs bij deze bedrijven aan de slag kunnen;

• Door mee te doen met de Hbo Talentenprijs investeer je in de toekomst. Je naam wordt verbonden met het 
evenement en vele bedrijven zullen van jou horen.

Kortom, genoeg redenen om je op te geven voor ons evenement, dus waar wacht je nog op? Geef je voor 30 
maart 2015 op voor de interne voorronde welke op 17 april plaatsvindt. Je kunt je opgeven via onze website: 
www.hanze.nl/hbotalentenprijs. Hierop staat een inschrijf-portal waar je je kunt aanmelden.
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Jan van Zanden
Vennoot 
Priore Accountants & 
Belastingadviseurs

Peter Hettinga
Assistent Accountant
Priore Accountants &
Belastingadviseurs

Zou u zich beiden willen voorstellen?
Peter Hettinga

Mijn naam is Peter Hettinga. Sinds april 2007 
ben ik werkzaam bij Priore. Daarvoor heb ik 
bij de Belastingdienst gewerkt. Naast mijn werk 
ben ik op dit moment druk bezig met mijn 
praktijkopleiding tot AA-accountant.

Peter Hettinga

Veel klanten zijn blij met het feit dat Priore veel 
bezig is met digitalisering. De digitalisering 
levert ons tijdwinst en kostenbesparing op. We 
zijn nu bezig met een cloud waarop de klant 
kan inloggen en waar hij actuele cijfers kan 
inzien. Hierbij denken we ook aan een app met 
dezelfde functies. De ontwikkeling van dit alles 
brengt echter nog wel veel kosten met zich 
mee. Daarnaast willen nog niet alle klanten 
met hun accountantskantoor in de cloud. 

Wat is Priore?
Jan van Zanden
Op 1 januari 2001 hebben we Priore opgericht 
en gevestigd in Heerenveen. We zijn met vijf 
man begonnen, twee RA-accountants, twee 
belastingadviseurs en ik als AA-accountant. 
Inmiddels hebben we, naast ons kantoor 
in Heerenveen, een kantoor in Workum. In 
deze kantoren werken samen ongeveer 35 
medewerkers. Priore is een MKB-gericht 
accountantskantoor. We houden ons veel 
bezig met jaarrekeningen, het opstellen 
van aangiften en advieswerk. We werken bij 
Priore in planningsteams van vijf à zes man 
en hebben een open-deur beleid. Hierdoor 
zijn we interactief en betrokken met elkaar 
bezig. Tegenwoordig zijn we erg gefocust 
op digitalisering, waarbij we zoveel mogelijk 
gebruik maken van geautomatiseerde 
systemen. De systemen waar we gebruik van 
maken, zijn bestaande pakketten van Unit 4, 
Loket.nl en Kluwer. Daarnaast maken we gebruik 
van BIZ (Branche In Zicht), een toepassing van 
SRA.  De systemen zorgen ervoor dat er up-
to-date informatie beschikbaar is.

Jan van Zanden

Mijn naam is Jan van Zanden. Ik ben 57 jaar 
en werk als vennoot bij Priore. Ik ben in 1980 
begonnen met mijn carrière. Na de MAVO 
ben ik de meao – middelbaar economisch en 
administratief onderwijs – gaan doen. Na mijn 
militaire dienst ben ik vervolgens gaan werken 
bij een kantoor van het voormalige Deloitte. 
Daarna ben ik een AA-opleiding gaan doen, 
waar ik in 1992 af ben gestuurd als gecertificeerd 
accountant. Mijn lichting is de eerste groep van 
de gelijkstelling tussen AA en RA-accountants, 
voorheen was daar namelijk een scheiding 
tussen. Tot 1997 heb ik bij Deloitte gewerkt, 
eerst voor de non-profit controlepraktijk en 
later vooral in de MKB-sector. Na Deloitte heb 
ik een aantal jaren voor Accon avm gewerkt in 
Heerenveen. Sinds 2001 ben ik werkzaam als 
accountant-vennoot bij Priore.

Jan van Zanden
Meerdere middelgrote kantoren werken mee 
aan de digitalisering. Het is belangrijk dat de 
nodige kennis aanwezig is en dat er zoveel 
mogelijk processen worden geautomatiseerd. 
Je kunt de klant niet dwingen hieraan mee te 
werken, daarom moet je goed kijken naar wat 
de klant wil en kan. 
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Jan van Zanden
zorgen dat je de balans tussen werk, privé en 
de nevenactiviteiten bewaakt.Jan van Zanden

Ik verricht veel nevenactiviteiten, waaronder de 
functie van bestuurslid bij het vrouwenvoetbal 
van SC Heerenveen. Na drie jaar stop ik in juni 
met deze functie. Ik denk zelf wel eens dat 
ik teveel doe, maar ik vind het leuk en het is 
goed voor je netwerk. Het gaat om een stukje 
maatschappelijke inbreng. Daarnaast vind 
ik het leuk om samen iets te realiseren. Ook 
ben ik voorzitter van de commerciële club van 
Zuid-Friesland, grofweg gezien het gebied 
onder de A7. Hierbij gaat het om het verbinden 
van bedrijven, met zoveel mogelijk diversiteit. 
Daarnaast zit ik onder andere nog in het bestuur 
en de auditcommissie van ‘Wetterskip Fryslân’. 
Vanuit de KvK ben ik gevraagd om plaats te 
nemen in het bestuur. Dit doe ik inmiddels zes 
jaar, waaraan ik recent nog vier extra jaren aan 
heb toegevoegd. Tot slot zit ik nog in de raad 
van toezicht van de ROS, een organisatie die 
trajecten op medisch gebied begeleidt. Ieder 
lid van deze raad zit er vanwege de expertise 
binnen zijn vakgebied. Het kost veel tijd en in 
die zin levert het weinig op, maar daar gaat het 
ook niet om. Indirect heeft het toegevoegde 
waarde voor Priore, want klanten komen 
vaak bij je terecht via je netwerk. Je moet wel Jan van Zanden

Binnen de accountancy moet wel het een en 
ander veranderen. De verschillen tussen AA en 
RA worden steeds kleiner. Ik vind dat je naar 
één soort accountant toe moet werken en die 
dan verdelen in een aantal expertisegebieden. 
Dit kan behaald worden door een goede 
basisopleiding en vervolgens een specialisatie 
te kiezen. Specialisatie is belangrijk omdat je 
je moet beschermen tegen datgene wat je 
niet kan. Op die manier krijg je veel betere 
accountants. De NBA blijft daar maar in hangen 
en je ziet ook nog steeds de strijd tussen de 
Big Four en de rest. De één is niet beter dan 
de ander, het gaat erom wat je leuker vindt, 
waardoor je beter je werk kunt doen. Je moet 
dit zelf ervaren door bijvoorbeeld bij beide 

Peter Hettinga
Voordat ik de accountancyopleiding ben gaan 
doen, heb ik bedrijfseconomie gestudeerd. 
Op zichzelf sluit de opleiding wel aan bij het 
accountancyberoep, maar bij stagiairs zien 
we wel een gat tussen praktijk en theorie. Iets 
meer aansluiting daartussen is wensbaar. Qua 
theoretische achtergrond is de opleiding een 
goede basis en kun je er goed mee aan het 
werk. Achteraf gezien had ik dan ook geen 
andere opleiding willen volgen.

Wat is de toegevoegde waarde van 
nevenactiviteiten?

Vinden jullie de opleidingen aansluiten op 
het accountantsberoep?

Peter Hettinga

Op dit moment heb ik nog niet echt tijd voor 
nevenactiviteiten, al sta ik er in de toekomst 
wel voor open. Ik doe zo nu en dan mee met 
activiteiten van de NBA voor Young Profs. 
Zodra ik mijn praktijkstage heb afgerond zal ik 
meer tijd hebben om mij bezig te houden met 
nevenactiviteiten en dat zal ik ook zeker doen 
omdat het netwerk dat je ermee opbouwt vaak 
nieuwe klanten oplevert.

“Softskills worden in ons 
vak steeds belangrijker.”
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Jan van Zanden
De opleiding voor accountants is een 
goede basis. Er is een duidelijk verschil 
tussen bijvoorbeeld Accountancy en 
Bedrijfseconomie. Accountancystudenten 
zijn vaak beter gemotiveerd en weten wat ze 
willen. Bedrijfseconomiestudenten hebben dat 
naar mijn mening minder, omdat ze vaak nog 
geen beroepskeuze hebben gemaakt. 

Jan van Zanden
Doe wat je leuk vindt. Misschien een open 
deur maar er haken teveel mensen af. Brede 
oriëntatie is belangrijk om te kijken waar je je 
thuis voelt. Verplaats je in de informatie die je 
krijgt, zonder deze letterlijk te kopiëren.

Jan van Zanden
Er is natuurlijk een grote dip geweest in de 
hele sector, maar dat trekt wel weer aan. De 
accountant is analytisch heel sterk, die expertise 
is belangrijk. Er wordt tegenwoordig meer en 
meer naar de cashflows gekeken, dat zie je ook 
sterk terug bij banken. Banken worstelen met 
hun huidige status. Banken moeten ook iets 
verkopen waardoor zij eigen belang krijgen en 
minder objectief zijn. Accountants zijn dit wel 
en dat levert een interessante toekomst op.

Jan van Zanden
richtingen stage te lopen. Jonge accountants 
kijken er anders naar omdat ze niet besmet 
zijn met wat zich in het verleden binnen de 
accountancywereld heeft afgespeeld. Er zullen 
echter altijd accountants blijven die zich niet 
volledig aan de beroepsregels houden. Wel 
gaat om het voorkomen daarvan.

Peter Hettinga
Meestal wel. Het hangt af van de begeleiding, 
een goede theoretische achtergrond en de 
praktijk die je tijdens je stage ervaart.

Peter Hettinga
Het gaat om interpretatie. De ondernemer 
heeft zelf kennis betreffende de cijfers; hij heeft 
de accountant nodig voor de analyse ervan.

Jan van Zanden
Softskills worden steeds belangrijker. In ons 
vak duiken veel mensen nog steeds in het 
vaktechnische gebied, wat de klant steeds 
minder belangrijk vindt. Het is juist de uitdaging 
om te kijken wat de ontvanger wil en daarop 
inspelen. De klant is niet op zoek naar een 
technisch verhaal, maar naar een luisterend 
oor. Als hij zijn probleem niet kwijt kan zal niet 
in zee gaan met de accountant.

Peter Hettinga
Weet wat je wil. Kijk goed rond.

Peter Hettinga
Accountancy is een heel specifieke opleiding, 
maar je kunt er meer mee dan accountant 
worden. Bedrijfseconomie is wat breder.

Vinden jullie dat studenten zich snel genoeg 
aanpassen als stagiair of afgestudeerde?

Welke vaardigheden gaan belangrijker 
worden voor accountants?

Hebben jullie nog een tip voor de studenten?

“Ik vind dat je naar 
één soort accountant 
toe moet werken 
en die dan verdelen 
in een aantal 
exptertises.”



24 Vanuit de vereniging

 
’t Draait om U 
Bij de D&U Groep staat de ondernemer centraal. We zijn er niet om het de fiscus makkelijk te maken. 
We hebben geen ‘hoofdkantoor’ om verantwoording aan af te leggen. We hebben geen wortels in 
branche- of belangenorganisaties. ‘t Draait om U. En dat ziet u terug in alle facetten van onze 
organisatie en dienstverlening. 
 
Wilt u weten wat onze kennis en ervaring voor u kan betekenen?  
Aarzel dan niet om contact op te nemen voor een geheel vrijblijvend gesprek.  

 
Accountants 
Belastingadviseurs 
Financieel adviseurs       
                                                                    

Sylviuslaan 8, 9728 NS Groningen 
telefoon: 050-5258955 
website: www-du-groep.nl/ e-mail: info@du-groep.nl 

 
AFM vergunninghouder Wta  
   

Nieuw bestuur gezocht!

SV Check is vanaf februari op zoek geweest naar een 
nieuwe vicevoorzitter en zoals bij iedereen bekend, is dit 
Klaas Bouke Faber geworden. Klaas Bouke zal eerst een half 
jaar met het huidige bestuur meelopen en tijdens dit halve 
jaar het bestuur samenstellen voor het studiejaar 2015/2016. 
Om een nieuw bestuur samen te stellen is Klaas Bouke op 
zoek naar enthousiaste Checkers die gezamenlijk een leuk 
en vooral leerzaam jaar tegemoet willen gaan met veel 
contact met sponsoren, leden en andere besturen. Iedereen 
die interesse heeft in het bestuur kan een motivatiebrief 
sturen voor een functie (secretaris, penningmeester of 
intern-coördinator) naar bestuur@sv-check.nl of naar 
vicevoorzitter@sv-check.nl. Wil je meer informatie over het 
bestuurschap, schroom dan niet om langs te komen op 
T4.03 of maak een afspraak via bestuur@sv-check.nl voor 
een informatief gesprek. 



enorm blij zijn met hun inzet...

25 Wist je dat?

wist je dat?
De kroegen in Amsterdam veel
eerder dichtgaan dan in Groningen?

Er in april een 
sportevenement wordt  

georganiseerd...

Er wordt gezocht naar nieuwe commissieleden
voor volgend jaar...

voor de Symposium- en Almanakcommissie

Er steeds meer mensen op activiteiten komen
die voorheen nog nooit op een activiteit van

Check zijn geweest...

Dat je via activiteiten je netwerk 
kunt uitbreiden….. 

       en daardoor een stage of afstudeerplek 
kunt bemachtigen?De BB&S commissie al haar activiteiten 

Het congres dit jaar in het mooie 

Het Actieve Ledenweekend dit jaar 

De vicevoorzitter een Fries is 

eind maart al heeft georganiseerd en we 

Hampshire Hotel wordt georganiseerd...

plaatsvindt op Schiermonnikoog?

die rondleidingen geeft in het 
stadion van FC Groningen..



26 Stelling

“De accountantskamer is een interne rechtbank, maar moet 
een overheidsorgaan worden.”

Tessel Bot
Vierdejaars student
Lid BB&S-commissie

Donna van Heukelem 
Kock
Docent HG

Aart Veldman
D&U Groep
Partner

Erik-Jan Kreuze
Afier Accountants & 
Adviseurs
IT-auditor

Bij het lezen van de stelling, komen bij mij een aantal primaire vragen op:
a. Wordt vertrouwen in maatschappelijk verkeer door direct(er) overheidsbemoeienis verhoogd?
b. Is het toezicht in overheidshanden efficiënt/effectief uit te voeren en wie betaald de nota daarvan?
c. level playing field van ondernemen in een “vrije” markt?
d. Grenzen van scheiding  trias politica worden gezocht: wetgevende macht, uitvoerende macht en controlerende 
macht (én wetgeving, en AFM én Rechtbank én controle  in één hand)? 

Doordat bij mij deze vragen opkomen, kan ik concluderen dat ik geen voorstander ben van de stelling of de 
interne rechtbank een overheidsorgaan moet worden.

Ik vind de stelling meer een detaillistische uitwerking van de vraag: “In hoeverre de wettelijke controletaak 
uitgevoerd moet worden door accountants die in dienst zijn van de overheid.” Tot op heden blijkt de kritiek 
op het functioneren van de accountant door de eeuwen heen niet te zijn veranderd. Er worden, net als in de 
jaren ’80, nog steeds kanttekeningen geplaatst bij onder meer de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de 
werkzaamheden van de accountant: “boekhoudschandalen” zijn van alle tijden. Ik kan me daarom voorstellen 
dat er steeds meer stemmen zijn om accountantsorganisaties over te laten gaan naar een overheidsorgaan. 
Aan de andere kant kan afgevraagd worden of dit de gewenste kwaliteitsverhoging met zich meebrengt. 

De accountant zal een lagere drive hebben om goed te presteren als accountantsorganisaties overheidsorganen 
worden. Ik neig er meer naar om de wettelijke controletaak niet te beleggen bij een overheidsorgaan maar te 
laten bij de commerciële organisaties. De inschrijvingen op een wettelijke controletaak te reguleren in de vorm 
van een aanbesteding waarbij gerekend wordt met vaste uurtarieven voor het doorberekenen van diensten. 
Waarbij een onafhankelijke overheidsorgaan mede beoordeeld aan welke organisatie de controle opdracht 
wordt gegund, hierbij wegen de kwaliteit van de werkzaamheden en de ingeschatte controle-uren zwaarder 
mee dan het berekende tarief, aangezien dit laatste standaard uurtarieven zijn die voor alle organisaties gelden. 
In deze constructie ligt het dan ook voor de hand om de accountantskamer te beleggen bij een overheidsorgaan.

Ik denk dat de accountantskamer haar onafhankelijkheid waarborgt doordat de kamer grotendeels wordt 
bekleed door rechters. Dat er in de accountantskamer tevens accountants zitten, is naar mijn mening van groot 
belang voor de vaktechnische kennis voor de verschillende zaken. Daarnaast beoordeelt de accountantskamer 
ook klachten tegen overheidsaccountants. Indien de accountantskamer een overheidsorgaan wordt, brengt dit 
dus exact hetzelfde vraagstuk met zich mee met betrekking tot de onafhankelijkheid. Ik denk dus niet dat het 
een meerwaarde heeft als de accountantskamer een overheidsorgaan wordt.

Een groot probleem dat zich bij verstrekkende competitie tussen accountantskantoren voordoet is de 
prijsconcurrentie die leidt tot vermindering van kwaliteit. Prijsconcurrentie is op zich geen probleem, als de koper 
ook maar de kwaliteit op de juiste wijze kan inschatten. Dat lukt gemiddeld genomen niet: daarom stapelen 
wij toezichthouders op elkaar om een goede kwaliteit te realiseren. Hoewel ik best sympathiek tegenover 
het uitschakelen van de prijsconcurrentie sta, kan ik me ook andere maatregelen voorstellen. Bijvoorbeeld 
een methode voor de wettelijke controles om te gaan werken met een onafhankelijk fonds voor betaling 
van de accountantscontrole. Bedrijven storten een vast gestelde bijdrage in het fonds, het fonds bewaakt de 
kwaliteit van de accountants en regelt dat deze gecompenseerd worden voor hun taak. Bedrijven worden 
gecategoriseerd in complexiteitsklassen en daar binnen werkt een budgetstaffel van omzet, bedrijfsresultaat, 
netto-winst, balanstotaal en wellicht nog wat kleine criteria (bijvoorbeeld werkgelegenheid, medewerkers en 
inhuur). De accountants moeten de klanten overtuigen van hun kwaliteit, producten, inzet en betrokkenheid, 
kennis en ervaring en mogelijk zelfs hun MVO-bijdrage. Kern van het probleem is misschien wel dat kwaliteit 
van de accountants onvoldoende transparant is voor klanten, voor gebruikers van informatie, maar ook van 
de maatschappij in brede zin. De meeste kantoren zijn verbonden aan een budget om de klant een zo laag 
mogelijk tarief aan te kunnen bieden en hun bedrijf boven water te kunnen houden. 

Mijn conclusie zal zijn dat ik een voorstander ben om enkele dingen binnen het beroep aan de overheid over 
te laten, bijvoorbeeld de interne rechtbank, zodat accountants niet alleen zijn gefocust op hun eigen kantoor.



27 Puzzel

Een anagram is een lettercombinatie die, in een andere volgorde, een woord of naam kan vormen.  
In deze puzzel vormen 21 anagrammen termen of namen die gerelateerd zijn aan accountancy of 
de Hanzehogeschool. Weet jij de oplossing van de puzzel? Stuur je antwoord naar magazine@
sv-check.nl, en misschien win je wel een leuke Check-prijs!

CATTOANUNC 20

TELSAENSM 15 2

ROLNEOCT 9

18RONSUOH

POTPAL

21KOTNAOR

RNDEALDNE

DIESAV 7

MADSATREM 19

ZEKBEEBORSIJFD 12

DUISEITSER

NEYDEONR 4

PMGK
13

PIRREO
6

3RUVNITESIETI

HOELANHCGOZHESO 8 16 17

REGGINNON 5

PEOGINDIL 10

NTSEDTU 11

RGNARNIEKAEJ 14

REALARGJAVS

521 63 74 8 9 10 11
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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

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

Download nu de 
nieuwe Check-app, 
beschikbaar voor alle 
besturingssystemen!
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App


