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Voorwoord Voorzitter
Beste lezers,
Het eerste blok van colleges is alweer achter de rug en de tentamens zijn ook
al weer gepasseerd, de hoogste tijd voor het eerste magazine van dit jaar.
Net zoals het collegejaar is het verenigingsjaar van studievereniging Check
ook van start gegaan. Begin september zijn we officieel van start gegaan als
het negentiende bestuur. Echter gedurende de zomervakantie hebben wij
ook niet stil gezeten en hebben het nodig verricht qua voorbereiding voor
dit verenigingsjaar.
Zoals een groot deel van jullie weet zou Anka Visser het stokje van mij
overnemen en zou zij het bestuur leiden gedurende dit jaar. Echter besloot
zij om een andere opleiding te gaan volgen en heb ik mijzelf tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 juli jl. als kandidaat voorgesteld en ben
herkozen. Hierna was het dan tijd voor de voorbereidingen voor dit jaar.
We zijn daarom gelijk als een gek aan de slag gegaan met het brainstormsessies voor speerpunten, het plannen van gespreken met sponsoren en het
rekruteren van actieve leden. Gedurende de zomervakantie zijn we langs
bijna al onze sponsoren geweest om ons voor te stellen, onze plannen kenbaar voor aankomend te maken en het nodige sponsorgeld binnen te halen.
Het resultaat van een zomervakantie van hard werken en samen gezellige
dingen doen, kwam in de vorm van onze beleidsplan en begroting.

A n d e r h A l f u u r v o o r d e e i n d b e s p r e k i n g vA n
d e j A A r r e k e n i n g vA n e e n g r o o t r e c l A m e b u r e A u

Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 september jl. hebben wij ons
beleidsplan en begroting gepresenteerd aan de aanwezige leden, welke in
grote getallen aanwezig waren. In een record tempo zijn we er doorheen gegaan en werd alles goed gekeurd. De weken tussen nu en toen zijn wij druk
bezig geweest met het uitvoeren van onze speerpunten en het opstarten
van commissies. Tijdens al dat opstarten was het op 11 oktober tijd voor het
jaarlijkse Symposium. Welke een groot succes was met een deelname van 80
enthousiaste studenten. Iets wat wij graag gedurende het gehele jaar willen meemaken. Naast de activiteiten die door de verscheidene commissies
georganiseerd worden, zijn wij als bestuur ook dit jaar weer druk bezig met
het organiseren van een gala. Dit gala zal plaats gaan vinden op dinsdag
18 december. Met als primeur dit jaar een Galadiner vooraf speciaal voor
Checkleden.
Naast het gala hebben wij deze periode nog veel meer activiteiten, dus houd
jezelf op de hoogte door middel van de site, Facebook, Twitter of de mail. En
wellicht zien wij elkaar tijdens een activiteit.
Voor nu veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,

Ruben Kroezen
Voorzitter 2012/2013
Check Magazine
© 2011 KPMG N.V., alle rechten voorbehouden.
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Zet jezelf op de kaart met social media
Artikel SRA

een bijdrage door SRA

Op LinkedIn zijn er groepen, ook van
accountants en accountantskantoren. Meng je in de discussie die
deze accountants voeren. Zo leren
ze jou kennen.

LinkedIn

Zorg er allereerst voor dat er
een mooie zakelijke foto van
jezelf in het profiel komt te staan. En gebruik die foto ook voor
bijvoorbeeld Facebook en Twitter, zodat je sneller herkenbaar
bent. Dat werkt net zo als een
goede reclame die je veelvuldig
op tv ziet.
Vul bij de ‘headline’ van je profiel op LinkedIn een paar steekwoorden in die betrekking
hebben op je studie, de baan
die je wilt hebben en jezelf.
Bijvoorbeeld ‘aankomend accountant’ en ‘standvastig’.

Een recruiter zal je er
eerder uitpikken als
je geen standaardteksten gebruikt.
Bij de ‘samenvatting’ van je profiel vul je relevante bijbaantjes
in, zoals een bestuursfunctie,
een extra opleiding of een studievereniging. Schrijf eerlijk
en creatief. Je kunt je hierdoor
onderscheiden. Een recruiter zal
je er eerder uitpikken als je geen
standaardteksten gebruikt.

Heb je een profiel op LinkedIn,
dan kun je je met andere mensen
‘verbinden’. Als je bijvoorbeeld een
accountant spreekt op een congres,
kun je hem via LinkedIn uitnodigen
om met jou te ‘verbinden’. Bij het
versturen van een uitnodiging tot
verbinden is het handig om kort te
noemen waar je iemand van kent
en waarom je wilt verbinden. Hierdoor wordt de uitnodiging sneller
geaccepteerd. Het netwerk dat je zo
opbouwt, zijn de bouwstenen voor
later. Misschien ga je later wel bij het
accountantskantoor van die meneer
of mevrouw solliciteren.

Check Magazine

Twitter bijvoorbeeld over het vrijwilligerswerk dat je doet
of het goede boek dat
je hebt gelezen.
accountancy via dit medium meer
van je persoonlijkheid laten zien.
Twitter bijvoorbeeld over het vrijwilligerswerk dat je doet of het goede
boek dat je hebt gelezen. Hang niet
de vuile was buiten, dus plaats geen
berichten dat je op een feest iets te
veel hebt gedronken. Je toekomstige baas leest mee.
Accountantskantoren
twitteren
ook, net zoals de medewerkers van
een kantoor. Je kunt die bedrijven
volgen, maar het is nog beter de
medewerkers te volgen. Dat betekent dat als zij twitteren, jij die tweet
ook krijgt. Zo kun je de dialoog met
ze aangaan. Het is handig wanneer

WILLEM MINNEMA
Ik zie de site van Check. Nice!

EDWIN BULTHUIS
Topdag met Check!

THOMAS POPKEN
De actieve ledendag was echt superleuk!

JUDITH LIEVERSE
Iets voor jou, Check?

Een recruiter kan filters
op deze hashtags ingesteld hebben.
je een bericht op Twitter plaatst,
gebruik te maken van hashtags. Een
voorbeeld is 'mijn studie
#accountancy is bijna ten einde, wie
heeft er een #vacature?'. Een recruiter kan filters op deze hashtags ingesteld hebben.

SRA is de grootste organisatie van kleine en middelgrote accountantskantoren in Nederland.
Kijk voor de SRA-Kantoren in jouw regio en voor
jouw mogelijkheden op www.sra.nl/carriere.
Heb je vragen of wil je contact met ons? Mail dan
naar studenten@sra.nl of bel 030 656 60 60.
Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van www.nederlandwerktonline.nl
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Zichtbaar worden voor anderen,
daar draait het in feite om. Dit doe
je ook op Twitter. Je kunt als student

Artikel SRA

Het is al weer jaren geleden dat accountantskantoren de rode loper voor aanstormende accountants uitrolden. Door de kwakkelende economie zijn de kansen gekeerd. Het zijn nu de studenten accountancy die aan de poorten van de kantoren
rammelen. Wie komen er wel en wie niet binnen? Speel jezelf in de kijker, is de tip.
Social media is daarvoor een handig middel.
Maak gebruik van LinkedIn, Twitter en Facebook. Begin al tijdens je studie met het
inzetten van deze media om jezelf te profileren voor je toekomstige nieuwe baan.
Om te beginnen is het belangrijk een profiel van jezelf aan te maken op LinkedIn.
Start je computer op en kijk even mee op www.linkedin.nl, waarop veel accountantskantoren en hun medewerkers staan.

Twitter

Volg ons op Twitter! @svcheck
Check Magazine
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Accountants, waar leert u voor?
Artikel SRA

Facebook is, welbekend, een
vriendensite waarop veel foto’s, vakantieverhalen et cetera
worden geplaatst. Wees ervan
bewust dat je ook op Facebook
voorzichtig moet zijn. Alhoewel
informatie niet openbaar is en
alleen voor vrienden inzichtelijk, kan deze toch via via heel
makkelijk bij derden terecht
komen. Bij je werkgever bijvoorbeeld. Houd het daarom altijd
netjes en binnen het toelaatbare. Zo kom je nooit voor onaangename verrassingen te staan.

Wees ervan bewust
dat je ook op Facebook voorzichtig
moet zijn.

Overigens is het ‘ouderwetse’ visitekaartje ook een goed hulpmiddel.
Als je naar een banenmarkt gaat,
deel deze kaartjes dan uit en zet
erop dat je op zoek bent naar een
baan en verwijs onder meer naar je
eigen site. Kantoren zelf bellen, is
ook een teken dat je proactief bent.
Zorg er wel voor dat het curriculum
vitae (cv) dat je verstuurt, hetzelfde
is als je online cv.

En wil je echt alle wapens inzetten
om je te profileren, dan kun je heel
makkelijk een website over jezelf
maken (zie www.about.me). Maak
een filmpje van een minuut waarin
je jezelf presenteert en vertelt dat je
op zoek bent naar een baan. Dat zet
je op YouTube en vervolgens ook op
je eigen site. Middels een link kun je
het filmpje via LinkedIn en Twitter in
razendsnel tempo verspreiden.

Misschien heb je nu het idee dat dit
alles veel te veel tijd gaat kosten.
Maar het valt echt wel mee. En bedenk: hoe graag wil je die baan nu
eigenlijk?

Studievereniging
Check is ook te vinden
op Facebook!



Accountancy en IT 1998-2012 en kantoor helder & getrhou in 2024
In december 1998 mocht ik een publicatie schrijven voor het toonaangevende magazine ‘de accountant’. Voor een RA van september 1998 een
eervolle aangelegenheid. Natuurlijk mochten mijn meelezende collega’s
ook hun naam vermelden. Zo verscheen er van de heren N. Schouten RE
RA (inmiddels overleden vennoot van Ernst & Young), K.L. Leijendekker RE
RA (inmiddels de openbare accountancy verlaten voor risk management
bij de Friesland Bank...) en ondergetekende verse RA een artikel onder de
titel ‘Accountant en IT-auditor kwestie van samen sterk’. Recent liet ik het
lezen aan Tom Koning en wij kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat we
het zo weer konden publiceren. Het is wel wat gemakkelijk om dat dan
ook maar te doen. Daarom begin ik in december 1998 en probeer ik te
eindigen bij mijn dagdroom: kantoor Helder & Getrhou. Een droom van
een accountantskantoor dat in 2024 de ondernemersprijs van het landsdeel Noord-Nederland krijgt. Ik heb wel geleerd van de periode 1998-2012
het absorptievermogen van de gemiddelde accountant staat snelle veranderingen tegen. De meeste veranderingen komen van ‘buiten af’...
door Erik-Jan Kreuze

Accountant en IT-auditor samen sterk in 1998

















Erik-Jan Kreuze

Facebook

Wat sterk was aan bovengenoemd artikel was dat iedereen
zich herinnerde wat ik het bijschrift geschreven had. Ik ging
daarin terug naar augustus
1995 waarbij ik met mijn toen
voor het eerst zwangere vrouw
met autopech langs de M25
onder Londen kwam te staan.
Overigens was het 30 graden.
Er kwam een voor mijn gevoel
ouder AA-roadpatrol mannetje
aan. Hij parkeerde, deed de motorkap van de Lancia Delta open
en zuchtte: ‘it’s all computers’
en gooide de kap weer dicht.
Wij werden weggesleept naar
de ‘Fairlight Lodge’ en konden

maandag naar de Fiat/Lancia garage gesleept worden. De kap ging
weer open en in 5 minuten reden

Hij parkeerde, deed
de motorkap van de
Lancia Delta open en
zuchtte: ‘It’s all
computers‘ en gooide
de kap weer dicht.

niek van Ernst & Young, om uit
te leggen waarom ik de zaken
zo zag en de mededeling te krijgen of ik dat nooit weer zo in de
publiciteit wilde brengen.

we weer. Even de boordcomputer
uitlezen en de monteurs hadden het
kabeltje gerepareerd. Ik vergeleek
de accountant met die AA-roadpatrol. Om de black box van IT liepen
we snel heen. Leve de verbandscontrole, afloop of voortgezette controle die we konden doen met een
ordner onder de arm. Ik mocht naar
aanleiding van dit artikel wel direct
verschijnen bij het hoofd vaktech-
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ICT 1998-2012

Erik-Jan Kreuze

Dacht u dat wij
in 1998 iets
wisten van iPads?
e-mail en de nodige internettoepassingen. Wij waren bij EY druk
met e-wareness. De accountants moesten zich instellen op
de wereld van de internettechnologie... Overigens was Apple
bij EY een bekende leverancier.
We waren dus bekend met het
unieke van deze ICT producent.

De accountants
moesten zich
instellen op
de wereld van
internettechnologie...
Inkopen via internet. Het was
vanaf 2004 maar een kwestie
van tijd of de complete jaarrekening was gedigitaliseerd. Honderden accountants op een cursus ‘impact van XBRL’..

Accountant 1998-2012

De accountant kreeg na 2001 te
maken met grote (directie- of

En oh ja, wilde u nog ergens controller worden.
Ook dat is een ‘robot‘.
II. En er kwam een toezichthouder:
de AFM. Na veel controles in 2008
op de controleurs kregen zo’n 400
kantoren een vergunning. De markt
leek verdeeld. De regels stapelden
zich op en accountants kregen gelukkig veel juridische hulp, niet voor
hun klanten, maar voor hun eigen
hachje.

De accountants kregen
gelukkig veel juridische
hulp, niet voor hun
klanten, maar voor hun
eigen hachje.
ICT 2012-2024

Centraal in de ontwikkeling van de
voor accountants relevante ICT staat de integratie van data. Populair
spreekt men nu over ‘Big data’, ook

leveranciers, bankiers en onze klanten. We kennen nu al e-facturatie,
MT940 bestanden (we zullen er in
2024 meewarig om lachen) en andere koppelingen van de systemen.
Er komt geen mens meer tussen. En
oh ja, wilde u nog ergens controller
worden. Ook dat is een ‘robot’. Het
systeem signaleert haarfijn afwijkingen op transactie-, product-, afdelings- of bedrijfsniveau. De controller
is een ‘financiële operator’ die gelijk
een beurshandelaar met vier schermen om zich heen de ontwikkeling
volgens voorgeprogram¬meerde
business rules bewaakt. De accountant in deze tijd?

’s Avonds via LYNC (soort Skype) even met
uw accountant spreken over een fiscale
kwestie of een investeringsafweging.
Het kan allemaal en ook Helder & Getrhou
maakt hier gebruik van.

Accountant 2012-2024

In 2014 is er een kleine omslag gemaakt in de accountancy. De MKB
accountant is ingevoerd. Of dat RA’s
of AA’s zijn is niet meer relevant. Men
kan zich specialiseren in het MKB en
in navolging van de opleiding is er
ook een MKB accountantsverklaring
ingevoerd. Het klinkt maf maar wij
noemen dat de MAV. De wettelijke
controleplicht is gekoppeld aan de
OOB’s en de AFM is daarmee ook
een stuk kleiner geworden. De MAV
is onder druk van de politiek en zeker ook de bankenlobby ingevoerd
bij een groot deel van het MKB. Lag
de grens voor controle vroeger op
50 medewerkers, nu is men vanaf 10
fte’s al verplicht om te allen tijde een
geldige MAV te laten zien. De MAV

MKB-accountant maakt
de RA’s en AA’s
niet meer relevant.

boekhoud)fraudes en daarna
met vele nieuwe regels. Compliance werd een levensovertuiging. Gelukkig kregen we
na de RAC de COS en nu de
NVCOS. Natuurlijk werd de gedragscode vervangen door de
VGC en na veel discussie de VGC
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is dan ook niet iets wat gericht is op
de situatie per 31 december. Bedrijven moeten altijd een geldige MAV
bezitten. En, wat een vondst, een
MAV is maar 6 maanden geldig. De
accountant verklaart in de MAV dat
sprake is van betrouwbare interne
beheersing welke leidt tot betrouwbare cijfers. Daartoe hanteert hij
de P5-methode bedacht door Afier
Accountants uit Tynaarlo en in 2012
via de Tuacc en haar integrated audit
approach ingevoerd in de accoun-

tancy. In een volgend artikel leg ik
u die P5 graag uit... of kom eens naar
het college IT-audit in het derde jaar
van uw opleiding. Continu integrat-

De P5-methode is in
2012 via de Tuacc en
haar integrated audit
approach ingevoerd in
de accountancy.
ed auditing van MKB-bedrijven, het
kan al in 2012, maar het zal nog tot
2020 duren voordat het daadwerkelijk zo wordt toegepast...

Helder & Getrhou

Oh ja, op 1 november zat ik 7 dagen
voor het faillissement van Helder in
Assen in de ‘serre’ van deze brasserie
te dagdromen. Niet over deze zaak,
die wij nu mogen bijstaan om de
scherven op de pakken maar over
het accountantskantoor zoals ik dat
voor ogen heb... kantoor ‘Helder &
Getrhou’. Ja, oude waarden keren na
de komst van Confidentia weer terug. Een kantoor met blauwe en rode
accountants. Een kantoor dat met de
blauwen zich richt op de voorkant
van de cijfers en met de rode op de
achterzijde. Maar vooral een kantoor
dat gevestigd zou zijn in het leegstaande pand aan de overkant van het
kanaal: Het Wapen van Drenthe. Een
modern en helder kantoor met een
enorm warme menselijke uitstral-

Erik-Jan Kreuze

voor MKB bedrijven. We verzamelen
natuurlijk ook een leuke hoeveelheid
data, maar Big? De data schuiven we
door de economie. Dus krijgen we
geïntegreerde informatiestromen:
inkooporders, goederenontvangst
meldingen, facturen en zelfs verantwoording (SBR) worden via de
digitale weg gecommuniceerd naar

Er gebeurde van alles. Dacht u
dat wij in 1998 iets wisten van
iPads? Of van server-virtualisatie? Natuurlijk hadden we al

ing. In het overgedigitaliseerde tijdperk een verademing. Een oase tussen WhatsApp, sms, online-advies,
LYNC-communicatie tussen accountant en klant. ’s Avonds via LYNC
(soort Skype) even met uw accountant spreken over een fiscale kwestie of een investeringsafweging. Het
kan allemaal en ook Helder & Getrhou maakt hier gebruik van, maar
u kunt ook in onze lounge genieten
van een latte macchiato, in een leren
fauteuil wegzakken en met uw accountant de betekenis van de cijfers
doornemen. De blauwe accountants hadden net voor dit halfjaar
de juiste MAV afgegeven, maar u als
ondernemer moest uw ei over een
grote beslissing even kwijt bij uw
financieel, bedrijfseconomisch en
juridisch adviseur. …gewoon even
persoonlijk en omgeven met een
warme handdruk. Daarbij humor via
LYNC werkte toch niet zo goed...
Kortom, er blijft ruimte voor menselijk contact. Mensen gaan nog steeds
voor cijfers, ook voor nullen en
enen...
Graag kom ik nog eens terug om
‘Helder & Getrhou’ verder bij u te
introduceren. Wat ze doen om hun
medewerkers te trainen in blauwe
en rode onderwerpen, hoe het kantoor ingericht is...
Groet, Erik-Jan Kreuze
Check Magazine
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Sareh Hosseini ZAhed

onder redactie van Wibren van der Molen

ook dat het er lang niet altijd geweest is en dat dit sinds de opkomst van
smartphones en tablets een enorme
boost heeft gekregen. Zonder zou
dus echt wel kunnen volgens haar,
maar dat zou voor de huidige generatie gevoelsmatig een stap terug
zijn.
In de toekomst zal social media
verder geïntegreerd worden in het
dagelijks leven. De opkomst van
de mobiele techniek heeft voor
deze revolutie gezorgd, wat ervoor
gezorgd heeft dat we zijn waar we
nu zijn op het gebied van de social
media.
Mevrouw Hosseini Zahed gebruikt haar Facebook account privé en
haar Twitter account zakelijk. In een
tweet gebruikt zij vaak #werkenbijpwc. Zodat iedereen die dat wil, kan
zien waar zij binnen PwC mee bezig
is. Zaken die zoal gemeld worden,
zijn bijvoorbeeld dat er een evenement voor studentenbesturen is
georganiseerd of dat er een leuke
presentatie gaande is over een interessant onderwerp.

Kracht social media?

@_sareh
Sareh Hosseini Zahed is 24 jaar en werkt sinds september 2008 bij
PwC, als associate bij de Assurance afdeling binnen PwC. In 2008 is zij
begonnen met de opleiding tot accountant, welke zij volgt middels het
Nyenrode traject. Na haar vwo is ze gelijk begonnen met werken omdat
ze hierdoor direct kon ervaren wat het werk inhoudelijk inhield. Momenteel is zij voorzitter van YoungPwC en is zij actief op social media. Ben
je benieuwd hoe een dag eruit zou kunnen zien van mevrouw Hosseini
Zahed volg haar dan op Twitter @_sareh of kijk op Twitter bij #werkenbijpwc.

Check Magazine

Mevrouw Hosseini Zahed constateert dat het voor veel mensen lastig zal worden zonder social media.
Maar tegelijkertijd onderstreept zij

Smartphones en tablets
hebben dit een enorme
boost gegeven.

Facebook en Twitter zijn tegenwoordig niet weg te denken
uit het leven van veel mensen.
Beide media worden veel gebruikt door studenten en door
een over groot deel van de
bedrijven. Sommige bedrijven
hebben als doel zichzelf te profileren door tweets of Facebook
berichten te plaatsen. Wat betekent Twitter voor het dagelijks
leven? We hebben een interview gehouden met mevrouw
Sareh Hosseini Zahed van PwC
en haar gevraagd om haar visie
te geven over social media.

12

Een wereld zonder?

Mensen zijn nieuwsgierige sociale
dieren en hebben behoefte aan sociale contacten, social media speelt
hier een belangrijke rol in. Je wordt
direct geïnformeerd en bent als het
goed is meteen up-to-date, het nadeel hiervan is echter wel dat het
persoonlijke face to face contact
minder wordt. Het voordeel daarentegen is dat je sneller op de hoogte
bent van bepaalde zaken die spelen
zowel nieuws als belangrijke informatie over een bepaald onderwerp.

Hoe worden Facebook en Advies voor accounTwitter gebruikt binnen PwC? tancy-studenten?
PwC heeft een Facebook pagina
en twee Twitter accounts. Op Twitter kun je PwC volgen via
@PwC_Nederland; hierop worden
verschillende tweets geplaatst
omtrent ontwikkelingen die gaande zijn in de markt, over wetswijzigingen en nieuwsvoorzieningen. Daarnaast kun je via
@WerkenbijPwC volgen wat alle
collega’s bij PwC dagelijks doen.
Op die manier ontstaat er een persoonlijke band met de mensen die
kijken bij deze hashtag. Binnen
PwC zijn er momenteel 3 collega’s
die zich bezighouden met alles
omtrent social media en de interne
doelstellingen die PwC zichzelf
hierin heeft gesteld.

Sareh Hosseini Zahed

Interview - Sareh Hosseini Zahed

Gebruik je gezonde verstand,
dit is het advies van mevrouw
Hosseini Zahed. Denk altijd
goed na over de openbaarheid van je posts en denk vooral
ook goed na wat je ermee wilt
bereiken. Stel ook goed je privacybeleid in en overweeg of
je het wilt afschermen voor
onbekenden. Daarnaast is
iedereen al wegwijs op Facebook en Twitter, daarom is het
goed om eens na te denken
over je LinkedIn-pagina. Dat
is toch je zakelijke visitekaartje en kun je mensen toevoegen, waar je contact mee kunt
zoeken op moment dat je een
stageplek of baan zoekt.

@PwC_Nederland
@WerkenbijPwC
Effect social media op advertenties?

Een hype is het zeker niet, wat je wel ziet is dat ook de markt van
social media veel veranderingen doormaakt. Zo was Hyves een
paar jaar geleden hip maar wordt dit tegenwoordig bijna niet
meer gebruikt. Nu is Facebook een veel gebruikt medium. Niet
social media, maar het medium is gevoelig voor hypes die gaande
zijn in onze samenleving. Ook denkt mevrouw Hosseini Zahed dat
de advertenties in tijdschriften zullen verminderen en dat er meer
digitaal geadverteerd zal worden conform de groei in onze digitale activiteiten. De krant wordt tegenwoordig minder gelezen in
papiervorm maar steeds meer op bijvoorbeeld tablets.
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Maand		Week Datum				Activiteit
2012
september
36
ma 3 sep t/m vr 7 sep		
Introductie P, Ardennen, alternatieve
							introductie, CMV en Hanzecar
		
37
dinsdag 4 september		
Algemene Ledenvergadering
		38
		39
oktober
40
		
41
donderdag 11 oktober		
Symposium, symposiumdiner en
							symposiumborrel
		42					Commissie van
							Voorzitters
		
43
ma 22 okt t/m vr 26 okt		
Studieweek
november
44
		
45
ma 5 nov t/m vr 9 nov		
Tentamens
		
46
ma 12 nov t/m vr 16 nov
Tentamens
		
47
maandag 19 november		
Start colleges blok 2
			
woensdag 21 november
NBA Landelijke Accountantsdag 2012
			
donderdag 22 november
Checkdag (met diner) & Themaborrel
		
48
donderdag 29 november
Inhouse PwC
			vrijdag 30 november		Alumniborrel
december
		
		
		

49
50
51
52

di 11 dec t/m do 13 dec		
dinsdag 18 december		
ma 24 dec t/m 30 dec		

Studiereis Check
Galadiner & Gala
Kerstvakantie

2013
januari		
1
ma 1 dec t/m zo 6 jan		
Kerstvakantie
		2
donderdag 10 januari		Nieuwsjaarsdiner
		3					Commissie van
							Voorzitters
4
ma 21 jan t/m vr 25 jan		
Tentamens
		
5
ma 28 jan t/m vr 1 feb		
Tentamens
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februari
6
maandag 4 februari		
Introductie P, CMV
							2e-jaars, Hanzecar
		
7
maandag 11 februari		
Start colleges blok 3
		
8
ma 18 feb t/m vr 22 feb		
Studieweek
		 9

Jaarplanning

Jaarplanning

Jaarplanning Verenigingsjaar 2012/2013

maart		
10
dinsdag 5 maart		
MKB-diner
		
11
donderdag 14 maart		
Inhouse Accon-avm
		12					Commissie van Voorzitters
		
13
dinsdag 26 maart		
Algemene Ledenvergadering
			
donderdag 28 maart		
Inhouse KPMG & Themaborrel
			
vrijdag 29 maart		
Goede vrijdag
april		
		
		
		

14
15
16
17

maandag 1 april		
ma 8 apr t/m vr 12 apr		
ma 15 april t/m vr 19 apr

Tweede Paasdag
Tentamens
Tentamens

mei		
18
ma 29 apr t/m vr 3 mei		
Meivakantie
			
donderdag 2 mei		
Lezingborrel PM
		
19
donderdag 9 mei		
Hemelvaart
		 20
		
21
maandag 20 mei		
Pinksteren
		
22
donderdag 30 mei		
Congres, congresdiner en congresborrel/
							bestuurbekendmakingsborrel
juni		23					Algemene Ledenvergadering
			donderder 6 juni		Eindfeest
		24					Commissie van Voorzitters
		
25
ma 17 jun t/m vr 21 jun		
Tentamens
		
26
ma 24 jun t/m vr 28 jun		
Tentamens
			
vr 28 jun t/m zo 30 jun		
Overdrachtsweekend
juli		
27
ma 1 jul t/m vr 5 jul		
Herkansingen Propedeuse
		
28
ma 8 jul t/m vr 12 jul		
Herkansingen Hoofdfase
		
29
ma 15 jul t/m vr 19 jul		
Herkansingen Hoofdfase
		30/32					Zomervakantie
		31					Zomervakantie
augustus
32/33/34				Zomervakantie
		
35
ma 26 aug t/m vr 30 aug
Introductie P, Ardennen, alternatieve
							introductie, CMV en Hanzecar
september

36

maandag 1 september		

Start collegejaar 2013/2014
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Activiteitverslag - Symposium 2012
Symposium

In ons hedendaags leven
worden we continu bekogeld
met het woord ‘crisis’. Het woord
alleen al doet ons als toekomstige accountants rillingen over
de rug lopen waar wij enthousiast van kunnen worden. Een
ontzettend actueel en interessant thema waar je urenlang
over kan discussiëren. De dag
had de krachtige slogan: ‘vijf
voor twaalf’, alsof er een boeman voor je deur staat en je te
bang bent om open te doen.

De dag was ook geweid aan kansen en
mogelijkheden.

De accountant in crisistijd

En citaten als ‘er is geen
andere optie dan de
tering naar de nering
zetten‘.

werden ingepakt en waar alles daaromheen tot in detail werd uitgewerkt, kwam de dag waar het allemaal samen kwam. Het symposium
kon eindelijk beginnen. Nadat de

Na dit duidelijk te hebben was het
tijd voor de heer Meijer om uitleg te
geven dat faillissementen niet per
direct te maken hebben met de crisis

Wees niet gevreesd... want de
dag was ook geweid aan de
kansen en mogelijkheden dat
door niets meer dan de crisis
wordt veroorzaakt. Een accountant doet in tijden van crisis niet
meer of minder maar andere
dingen. En na regen komt altijd
zonneschijn.
Na maandenlange voorbereidingen, waar deelnemende kantoren werden bezocht, sprekers
werder voorgelegd, workshops
werden bedacht, goodiebags

Faillissementen hebben
niet altijd per direct te
maken met de crisis.
ijverige studenten ontvangen waren
en de sponsoren netjes naar binnen
werden geleid, konden we het symposium gaan aftrappen met eerst
een voorwoord van Danny Mast
(symposiumcommissie voorzitter)
en daarna een korte inleiding van
de dagvoorzitter Jurrie Modderman (Districtsdirecteur Particulieren
Drenthe bij ABN AMRO). De heer
Modderman vertelde in het kort het
perspectief van de bank op het gebied van financiering in het MKB.
De eerste lezing was van de heer
Harm-Jan Meijer, werkzaam bij de
Haan Advocaten & Notarissen. De
heer Harm-Jan Meijer is werkzaam
in de ondernemingsrecht- en insolventiepraktijk. Regelmatig wordt
hij aangesteld als curator in middelgrote en grote faillissementen.
De lezing begon met een korte uit-
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leg wat precies een faillissement
is en door wie een faillissement
kan worden aangevraagd. De ondernemer zelf, de crediteur(en), of
beide?

en de conjunctuur. Hij vertelde hierbij wel dat in een periode van laagconjunctuur er meer faillissementgevallen zijn dan in een periode van
hoogconjunctuur. Ondernemers zijn
aan de ene kant beperkt door de
vele wetten in Nederland die bijvo-

era). Na eerst als jongste assistent
te zijn begonnen, is hij nu 10 jaar
werkzaam als vennoot betrokken
bij Acera Accountants & Raadgevers.
De lezing begon met krantenartikelen waar de ondernemer zich rot
orbeeld werknemers beschermen.
Echter, ondernemers passen hun
beleid niet altijd goed aan tijdens
laagconjunctuur terwijl de riem in
die periode strakker getrokken moet
worden of het is juist onwetendheid
van de ondernemer zelf. Een goed
voorbeeld hiervan was een transportbedrijf die zijn benzineprijzen
niet door kon rekenen aan zijn klanten wanneer de prijs van brandstof
omhoog schoot. Dit kwam omdat
er een contract was afgesloten voor
een paar jaar met vaste prijs maar
zonder een clousule er in op te nemen voor het doorrekening van
stijgende brandstofprijzen. Uiteindelijk heeft de ondernemer dat de
kop gekost. Beleidsaanpassingen
voor toekomstige risico’s kunnen
worden verkleind door goed advies
van de AA-accountant. Hierbij wordt
er vroegtijdig tegen de risico’s ingedekt waardoor de ondernemer zijn
beleid hierop kan aanpassen. De
kans op faillissement wordt hierdoor
duidelijk verkleind.
De dag werd vervolgd door een
workshopronde. Met enthousiasme
en initiatief tonende houding ging ik
op weg naar mijn eerste workshop.
Ik ging mijn eerste workshop bij de
Haan Law volgen. De workshop ging
onder meer hoe de ondernemer zich
tegen bepaalde risico’s kon indekken met behulp van wetsartikelen.

kan schrikken. Met krantenkoppen
als ‘nog jaren crisis in Nederland’
en citaten als “er is geen andere
optie dan de tering naar de nering
zetten”. Natuurlijk moet er de nadruk
worden gelegd dat ook partnerbeloningen achteruit gaan. De gevolgen voor het MKB lijken somber,
toenemende kosten en stagnerende
of zelfs dalende omzet. Lenen bij de
bank werd steeds moeilijker. Maar
ondanks de barre krantenkoppen
die geschetst werden zijn er ook
zeker mogelijkheden. Nieuwe markten aanboren, terugbrengen van de
kosten en nieuwe vormen van financiering. Hoe gaat de wereld van de

Aan ‘soft skills‘ wordt
steeds meer prioriteit
gegeven.
accountant eruit zien? Wat we wel
zien is dat het vak zich steeds meer
richting de advieskant keert. Wat we
ook zien is dat de capaciteiten om
accountant te worden sterk aan het

veranderen zijn. Interpreteren
van gegevens worden steeds
belangrijker en aan ‘soft skills’
wordt steeds meer prioriteit
gegeven. Dus toekomstige accountants, borrelen draagt bij
om een betere accountant te
worden. Dit zeg ik natuurlijk
met een knipoog. Hoe gaat de
toekomstige wereld van ons
eruit zien als studenten die zich
in de accountancywereld willen manifesteren? Waarschijnlijk zijn wij veel meer bezig met
aanpassen, administratiewerk
zal veel meer omgezet worden
in advies. Dossiers worden al
omgetoverd in een ICT prod-

uct. Kwaliteit wordt steeds meer
gezocht in jullie. Maar wat wil
kwaliteit nou zeggen? Heel simpel, doe goed je best tijdens col-

Kennis is nog
altijd basis.
leges, want kennis is natuurlijk
basis. Sociale vaardigheden zijn
ontzettend belangrijk en daarom een belangrijke competentie. Vanuit de kantoren worden
niet alleen maar naar je cijfers
gekeken maar ook wat jij als
buitenschoolsactiviteiten doet.
Want hoe makkelijk is het voor
een kantoor om te zien dat jij
sociaal bekwaam bent als jij
commissie doet bij een studenten- of studievereniging. In een
commissie leer je veel samenwerken, je leert om goed te plannen en contact met kantoren
zal natuurlijk bijdragen aan je
netwerk. Het belangrijkste is dat
een commissie hartstikke leuk is
Check Magazine
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Symposium

Vijf voor twaalf

Hierna was het tijd voor de lunch.
Tijd om even contacten te versterken met de aanwezige kantoren. Na
de lunch was het tijd voor de lezing
van Ronald de Jong (Partner bij Ac-

Na een uiterst interessante
lezing was het weer tijd voor
een verfrissende workshop.
Velen studenten die weer op
pad gingen om de kantoren te
bezoeken. Tijdens de workshop
werden studenten uitgedaagd
met complexe casussen. Hierbij
werd hun intelligentie en hun
basiskennis op de proef gesteld
door de kantoren. Met als beloning een stukje netwerk die zij
mee konden nemen voor wellicht een stage in de toekomst.
De laatste lezing werd gegeven door Menno Kooreman
(Manager Automatisering bij
SRA). Tijdens deze lezing kreeg
ik de indruk dat op basis van
statistieken een plan werd opgemaakt om goed naar de
toekomst te kunnen kijken.
Kantoren gaan zich meer centraliseren, specialiseren en
samenwerken met elkaar. Er

wordt steeds meer gekeken naar
het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening of het omvormen van
bestaande diensten.Hierbij moet er
worden gekeken naar wat de klant
wilt. Dit brengt mogelijkheden en
ook risico’s met zich mee. Maar nu
weer terugkijkend naar de accountancywereld want wat verandert er
nou weer voor ons. De jaarrekening zal niet verdwijnen maar neemt
nieuwe vormen aan. Tevens zal het
genereren van een rapport anders
zijn maar rapportagesoftware blijft
noodzakelijk. De SRA is nog bezig
met het maken van toegang voor
studenten voor het kijken naar het
benchmark project. Houdt hierbij
de Facebook van Check in de gaten
voor nadere toelichting.

Tot slot nog een humorworkshop
waar verschillende vormen van humor uit werd gelegd. Het was goed
om de lachspieren even aan het
werk te zetten na een zeer uitdagende dag waar ontzettend veel kennis
werd opgedaan.

Voor de echte doorzetters was er
nog een borrel van het symposium.
Vervolgd met een diner bij Huis de
Beurs. Waar wij gezellig de dag konden evalueren onder het genot van
een heerlijke maaltijd en een goudgele rakker. De avond was nog jong
en een echte student houdt nog niet
op. Check had nog een borrel waar
het symposium zijn geslaagde dag
kon vieren. Een succesvolle activiteit
die tot laat in de nacht pas werd afgesloten waar Check trots op mag
zijn.

3137705561439486813843485845024136445
6214862651056783712507921377556143948
pri·o·ri·teit (de) (v)
6813148962651056847371507931373485845
0241364456214862651371250792137755614
- voorrang
3948681341020564538418136843167377896
1984394868138434822408572926342586348
- (prioriteiten) wat voorrang
9223361793565486267482385648631232517
heeft of krijgt
4637962152596525350483170586486416357
4258954471126994682364213693023635523
5968724613846379845013649456821448626
5105684737150793137705561439486813843
U bent onze belangrijkste prioriteit!
4858450241364456214862651056783712507
9213775561439486813148962651056847371
5079313734858450241364456214862651371
Kantoor
Kantoor
Heerenveen
Workum
2507921377556143948681321486265137125
De Opslach 65
Merk 12
0792137755614394896198439486813843482
Postbus 565
Postbus 84
5105684737150793137705561439486813843
8440 AN Heerenveen
8710 AB Workum
Tel:
0513
657457
Tel:
0515 542669
4858450241364456214862651056783712507
Fax: 0513 657490
Fax: 0515 543526
9213775561439486813148962651056847371
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Nieuwsflits
Concept handreiking voor accountants
van financiële instellingen

AFM-rapport: Impairment verliezen
toegenomen, maar nog steeds te laat!

01-11-2012 16:12 • NBA
De NBA heeft het concept van de vernieuwde handreiking bestemd voor (intern) accountants van
financiële instellingen ter consultatie voorgelegd.
In deze handreiking krijgen de desbetreffende
accountants een samengevat overzicht van de relevante verplichtingen die door de branche-specifieke wetgeving wordt opgelegd. Belangrijke onderdelen van de handreiking zijn de themalijsten
die per soort entiteit (bank, verzekeraar etc.) een
overzicht geven van de punten die in een controle
moeten worden geraakt.

29-10-2012 06:12
Als gevolg van de verslechterde economische
omstandigheden en matige vooruitzichten
heeft de AFM een themaonderzoek ‘Bijzondere waardeverminderingsverliezen’ (IAS 36)
uitgevoerd. De belangrijkste conclusies van
de AFM zijn dat de waardeverminderingenverliezen zijn toegenomen, maar beleggers nog
meer verwachten, het grootste deel van de impairments in het vierde kwartaal plaatsvindt en
dat zowel de toelichting op de bijzondere waardeverminderingen als de gevoeligheidsanalyse
kunnen worden verbeterd.

Een relevante controleverklaring?
Richt je op alle gebruikers
17-10-2012 14:36 • Accountancynieuws nr. 18
Het kan wel. Een controleverklaring die echt relevant is. Het vraagt om een geïntegreerde aanpak,
die er als volgt zou kunnen uitzien: De accounting
standard setters komen tot duidelijke criteria voor
integrated reporting. Financiële en niet-financiële
informatie worden in één verslag geïntegreerd en
zijn gericht en op het waardecreatieproces van de
organisatie. De controlestandaarden geven richting aan het onderzoek van het geïntegreerd jaarverslag. Bestuurders en commissarissen richten
zich op de specifieke behoeften van stakeholders
en stemmen de informatie en interne beheersing
hierop af. Zij rapporteren hierover aan de stakeholders. De accountant stelt vast of dit een juiste
weergave betreft.

Yuki biedt boekhouden aan via Dropbox
09-11-2012 09:49 • Yuki
Yukiklanten kunnen nu via Dropbox hun administratie aanleveren ter verwerking. Yukiklanten
moeten dan binnen hun Dropboxaccount één directory delen met Yuki. Wanneer ondernemers de
in de boekhouding te verwerken documenten in
deze gezamenlijke directory opslaan worden deze
door Yuki verwerkt en automatisch als document
in het Yuki-archief opgeslagen.

PE-regeling accountants wijzigt in 2013
15-10-2012 16:27 • NBA
Met ingang van 2013 zal er op het gebied van
de regelgeving omtrent Permanente Educatie
het een en ander veranderen voor zowel RA’s
als AA’s. Na voorbereidend werk door de projectgroep PE-evaluatie en harmonisatie zijn
ontwerp Nadere Voorschriften Permanente Educatie (NVPE) tot stand gekomen die onlangs
door de besturen zijn vastgesteld, zo meldt de
NBA.

Scannen boekingsdocumenten maakt
opmars in accountancybranche
30-10-2012 08:46 • GBNED
Inventarisatie en onderzoek van GBNED toont
aan dat het aanbod van software op het gebied
van ‘scannen en herkennen van boekingsdocumenten’ voor de accountancybranche en klanten daarvan, de afgelopen twee jaar aanzienlijk is gegroeid tot zo’n twintig verschillende
toepassingen. Gebruikerservaringen met deze
software lopen uiteen, zo blijkt tevens uit het
onderzoek.
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Nieuwsflits

Symposium

en het laat zien dat je een extra
bijdrage wilt leveren.

Activiteitenagenda

Ook dit jaar is Check weer vertegenwoordigt op het grootste accountantscongres van Nederland georganiseerd door de NBA. De dag heeft
als thema IJSBREKERS: denken, durven, doen. Dit thema is gekozen omdat er twijfel bestaat over hoe relevant het accountants beroep is in 2020.
Lijkt het je interressant om hierover meer te weten en samen met het
bestuur van Check mee te gaan. Schrijf je dan nu in!

Checkdag

Op donderdag 22 november organiseert de Promotiecommissie de
Checkdag. Een middag waar AA tegenover de RA wordt gezet en waarin
de verschillen duidelijk navoren zullen komen. Voordat het inhoudelijk
zal worden, zal er eerst lekker worden geluncht. Na de lunch gaan wij
van slag en zullen twee accountants spreken, een AA en een RA. Zij zullen vertellen wat voor werkzaamheden zij doen en hoe de agenda van
hen eruit ziet. Een uitgelezen kans om je kennis te vergrootten en wellicht nieuwe contacten op te doen.Wij zien je daarom graag op donderdag 22 november.

Themaborrel

Nu de tentamens achter de rug zijn, is het tijd om even stoom af te blazen. Dit kan natuurlijk niet beter met een goede borrel en daarom organiseert Check donderdag 22 november haar eerste Themaborrel, welke
als thema heeft: “ Beestenboel” . Verkleed je als een aap, pinguïn of een
ander dier uit het dierenrijk en maak er samen met een gezellige avond
van. De borrel zal worden gehouden bij café van Diep aan de Gelkingestraat nummer 40 en zal vanaf 22.00 uur beginnen.

Studiereis

Activiteitenagenda

Activiteitenagenda
Landelijke Accountantsdag

Dit jaar vertrekt Check weer uit het vertrouwde Groningen om elders ervaringen
op te doen in de Accountancy wereld. Dit maal gaat de reis na Amsterdam, het hart
van Nederland. Wij zullen hier vier accountancy kantoren bezoeken, elke met een
zelf gemaakt programma. Naast de kantoorbezoeken zullen wij ook het nachtleven van Amsterdam gaan begroeten, om ons daar ook een mening over te vormen.
Binnenkort wordt duidelijk gemaakt op welke dagen de studiereis zal vallen, houdt
ons dus goed in de gaten.

Gala

Net als afgelopen verenigingsjaar zal Check ook dit jaar weer een gala organiseren.
Echter zullen wij dit jaar nog groter uitpakken dan dat wij vorig jaar al hebben
gedaan. Er zal live muziek zijn en de nodige dj’s zijn tevens geboekt. Daarnaast zal
er de mogelijkheid zijn om op de foto te gaan met je klas, commissie of met andere
vrienden. Daarnaast zal er dit jaar een Galadiner plaatsvinden. Dit diner zal tegen
een gereduceerd tarief worden aangeboden. Maak jij samen met ons er een feest
van om nooit te vergeten? We zien je graag op 18 december! Kaarten zijn te verkrijgen op de Checkkamer.

Nieuwjaarsdiner

Ook dit jaar zal Check weer een Nieuwjaarsdiner organiseren. Een heerlijk diner
waar onder het genot van een heerlijk hapje en drankje kan worden na gepraat
over de belevingen gedurende de kerstvakantie. Daarnaast zal de Almanakcommissie hier haar Almanak presenteren waar zij vanaf maart mee bezig zijn geweest.
Het nieuwjaarsdiner zal plaatsvinden op donderdag 10 januari. De locatie en aanvangstijd worden later bekend gemaakt.

Inhouse PwC

Ook dit jaar organiseert Check weer inhousedagen en aan PwC om dit
jaar af te trappen. De inhouse staat gepland op donderdag 29 november en zal beginnen vanaf 13.00 uur op kantoor Groningen. De invulling
zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. Uiteraard zal de dag
accountancy gerelateerd zijn en zal de mogelijkheid er zijn om meer informatie te verzamelen over PWC en haar werknemers. Lijkt het jou interessant om een kijkje te nemen bij een big four kantoor. Houdt de site
van Check dan in de gaten voor meer informatie.

Winnen doe je nooit alleen

Alumniborrel

Om ervaringen uit te wisselen tussen studenten en Alumnileden organiseert de Borrel & Dinercommissie vrijdag 30 november de Alumniborrel.
Onder het genot van een hapje en drankje kunnen ervaringen uitgewisseld worden en wellicht tot nieuwe inzichten en contacten gekomen
worden. Daarnaast is het een weerzien voor oud-Checkers om elkaar
eens weer te zien en na te praten over de ervaringen van vroeger, maar
wellicht ook over wat zij nu doen. De locatie en tijdstip voor deze activiteit zal snel duidelijk worden gemaakt, houdt dus je email in de gaten
en mis het niet.
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Onze ambities betalen uit. Voor de derde keer in vier jaar hebben we de Gazellen Award gewonnen.
Daar zijn we trots op. Maar we zijn nog veel trotser op onze klanten en medewerkers die dit mogelijk
gemaakt hebben.
Groningen
Sylviuslaan 6
9728 NS Groningen
T (050) 317 67 17
F (050) 317 67 00

Buitenpost
Kuipersweg 59a
9285 SR Buitenpost
T (0511) 54 12 86
F (0511) 54 48 79
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net even anders

De week van een beginnend accountant
Wiero Sterk

Wiero Sterk

Een tijdje geleden ben ik door
Ruben gevraagd om een stuk
te schrijven over de werkzaamheden en belevenissen van een
beginnend accountant. Ik ben
een trouwe en enthousiaste
lezer van het Check-magazine
en ik vind het daarom een eer
dat ik gevraagd ben een stuk
voor het magazine te schrijven.
Het was voor mij daarom snel
duidelijk dat ik dit graag wil
doen.
Naast mijn werk bij Ernst &
Young volg ik op dit moment
de Executive Master of Accountancy aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Voordat ik bij Ernst
& Young ben gaan werken heb
ik vier jaar Accountancy aan de
Hanzehogeschool gestudeerd.
Tijdens de vier jaar aan de
Hanze ben ik actief betrokken geweest bij Check. In het
derde jaar maakte ik onderdeel
uit van de Congrescommissie.
In het vierde jaar (2009/2010)
heb ik in het bestuur van Check
gefunctioneerd als penningmeester.

Ik ben Wiero Sterk, 23 jaar, geboren
in Sneek en inmiddels ruim vier jaar
woonachtig in Groningen. Ik ben
sinds augustus 2011 werkzaam
bij Ernst & Young in Groningen en
Leeuwarden. Gezien mijn korte
werkervaring kan ik met recht een
beginnend accountant genoemd
worden!

Dit heb ik samen gedaan met Marit,
Christa, Maarten en Ruud. Na vier jaar
Hanze was het tijd voor de overstap
naar de RUG voor het volgen van de
Master Accountancy. Als afsluiting
van de Master Accountancy dien je
een scriptie te schrijven. Die scriptie
heb ik bij Ernst & Young geschreven.
De contacten met kantoren die ik tijdens mijn Checktijd heb opgedaan,
hebben mij geholpen in het vinden
van een plek voor het schrijven van
mijn scriptie. Ik kan jullie daarom

allemaal aanraden om actief betrokken te raken bij Check!
Bij Ernst & Young ben ik werkzaam
op de controleafdeling en bedien
ik met name controleklanten in de
algemene praktijk, de woningbouwsector en in het onderwijs. Onder de

De contacten met kantoren die ik tijdens
mijn Checktijd heb
opgedaan, hebben mij
geholpen in het vinden van een plek voor
het schrijven van mijn
scriptie.
algemene praktijk vallen de meest
voor de handliggende type organisaties. Denk daarbij vooral aan handel-,
productie- en dienstverlenende
ondernemingen. Gezien het
grote aantal controleklanten
dat binnen de algemene
praktijk valt, is hier een
grote diversiteit aan
klanten te zien.
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Tijdens de interim-controle worden de processen van de klant beschreven en beoordeeld. Dit wordt gedaan om inzicht te krijgen in de organisatie en interne beheersing van de klant. Met name het vakgebied
Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV) komt tijdens de interim-controle naar voren. Tijdens de eindejaarscontrole wordt de jaarrekening
beoordeeld. Het vak Externe Verslaggeving speelt tijdens de eindejaarscontrole een belangrijke rol. De Leer van de Accountantscontrole
(LAC)/Auditing speelt tijdens beide controles een rol.

Mijn werkweken zijn over het algemeen redelijk overzichtelijk. Afhankelijk van de omvang van de klant
ben ik meestal één tot twee weken

Ik ben meestal één tot
twee weken bij dezelfde klant aanwezig.
bij dezelfde klant aanwezig. Op dit
moment ben ik bezig met het uitvoeren van een interim-controle bij
een woningbouwcoöperatie. Voor
klanten waarbij wettelijke controles
worden uitgevoerd, wordt meestal
gewerkt met twee vormen van controle; de interim- en de eindejaarscontrole.

Bestuurlijke Informatievoorziening, Externe
Verslaggeving en Leer van de Accountantscontrole/Auditing zijn belangrijke vakken.

Terug naar de werkzaamheden tijdens de interim-controle bij een woningbouwcoöperatie. Afhankelijk van het type klant spelen diverse processen
een rol tijdens de interim-controle. Bij de meeste klanten is het inkoop- en
personeelsproces een belangrijk (significant) proces. Naast deze ‘standaard’
processen spelen binnen woningbouwcoöperaties het verhuur-, onderhouds- en vastgoedproces een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij een
andere type organisaties kom je weer andere processen tegen. Zo is bij een
controle van een onderwijsinstellingen de registratie van de deelnemers
(studenten) een belangrijk proces en zo is het bij een provincie is het proces
omtrent subsidieverlening een aandachtspunt tijdens de interim-controle.

Check Magazine

23

Wiero Sterk

De week van...

Naast werk en studie houd ik mij
onder andere bezig met wielrennen.
Komend jaar ga ik de Elfstedentocht
fietsen met Ruud en Ed (oud Checkkers). Dit is een pittig tochtje van
zo’n 240 kilometer. Daarnaast vind ik
het leuk om film/series te kijken, een
biertje te drinken, in auto’s rijden/
bekijken en om vakantie te vieren!

Wiero Sterk

Volgende week ga ik werkzaamheden voor de interim-controle uitvoeren bij een handelsorganisatie.
Deze organisatie produceert en levert brillen en contactlenzen in bijna heel Europa. De diversiteit aan
klanten waar ik over de vloer kom
en het grote aantal mensen waar je
gesprekken mee voert spreken mij
het meest aan, aan de werkzaamheden als accountant. Daarnaast
vind ik het leuk en leerzaam om
binnen verschillende controleteams
werkzaam te zijn en met collega’s

Naar aanleiding van
deze procesbeschrijvingen
worden verschillende beheersmaatregelen
geïdentificeerd die
onderkende risico’s
moet afdekken.
geïdentificeerd die onderkende
risico’s moeten afdekken. Een
voorbeeld van een risico die
binnen veel organisaties voorkomt is het risico op ongeautoriseerde betalingen, waardoor
geldmiddelen uit de organisatie verdwijnen. Een beheersmaatregel die dit risico af kan
dekken is functiescheiding tussen degene die facturen in de
administratie boekt, medewerkers die betalingen mogen
klaarzetten en medewerkers
die betalingen controleren en
verrichten. Afhankelijk van de
uitkomst van de lijncontrole,
waarin de opzet en bestaan van
de aanwezige beheersmaatregelen worden vastgesteld, leidt
dit ertoe dat beheersmaatregelen worden getest.

Deze week ben ik met name bezig om
lijncontroles en testwerkzaamheden
uit te voeren voor het personeels-,
verhuur-, en vastgoedproces bij de
woningbouwcoöperatie. Daarnaast
heb ik mij deze week aangemeld
voor het Wintersport Weekend van
Ernst & Young. Dit is een jaarlijks uitje
welke in januari plaatsvindt en altijd
zeer gezellig, sportief en geslaagd is
(zie foto)!

De
diversiteit
aan
klanten waar ik over de
vloer kom en het grote
aantal mensen waar je
gesprekken mee voert
spreken mij het meest
aan.
samen te werken. Je carrière starten
als accountant geeft je een goede
bagage voor de toekomst binnen de
accountancy of daar buiten. Je hebt
een lang scholingstraject en je ziet
veel bedrijven, waardoor je veel kennis vergaard. Doe daar je voordeel
mee, deel de ervaringen ook met
collega’s of medestudenten of andere mensen in je omgeving. Wees
leergierig en zorg ervoor dat je op
de hoogte bent van de ontwikkelingen in de accountancy. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan de kritische houding van Barnier en Plasterk tegen het
accountantsberoep en de verwachtingskloof met het maatschappelijk
verkeer.
Ik hoop dat ik een beeld heb kunnen
schetsen van de werkzaamheden
van een beginnend accountant.
Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen/opmerkingen hebben of geïnteresseerd zijn geraakt in
Ernst & Young, dan is het altijd mogelijk om contact op te nemen met
mij. Succes met de studie en wellicht
tot snel!
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Control(e) en vertrouwen
De accountancy is vanouds een vak van vertrouwen. Pardon? Van controle toch? Ja, van controle, zodat vertrouwen gewekt wordt. Limperg,
gezien als één van de grondleggers van het beroep accountant schreef
ooit over de vertrouwensleer als basis voor het vak. Kortweg: de accountant wekt niet meer vertrouwen op dan hij kan waarmaken en de
accountant maakt het opgewekte vertrouwen waar. Interessant: vertrouwen waarmaken. Daar wordt je behoorlijk verantwoordelijk voor
iets van iemand anders. Andermans vertrouwen.

door André Miedema
Vertrouwen, volgens de digitale
equivalenten van de Van Dale , kent
verschillende definities. Een gangbare die ik hier aanhaal is: de mate
waarin je bereid bent om je afhankelijk op te stellen (van het handelen)
van iemand anders. Bereidheid en
afhankelijkheid. Vertrouwen is gratis en risico’s blijven onveranderd.
Vertrouwen is niet bewijsbaar, noch
overdraagbaar. Iets persoonlijks, tussen mensen. Er bestaan geen uniforme regels voor, ieder die het geeft

en ontvangt, gaat er op zijn eigen
manier mee om. Daarnaast geldt
dat wat voor de één vertrouwenwekkend is, de ander wantrouwend
maakt. Dit geheel maakt vertrouwen een persoonlijk, bij ieder mens
als uniek wezen passend. En dan als
accountant dit kunnen inschatten
voor een hele maatschappij. Knap
staaltje werk. Een heel bouwwerk
aan kwaliteitseisen over opleiding,
werkwijze en rolverdeling heeft de
accountant ongeveer 100 jaar in het
zadel gehouden. Dat recept voor
controle leidde tot voldoende vertrouwen. Maar als een maatschappij
en diens bewoners onderhevig zijn
aan zeer sterke ontwikkelingen en
veranderingen vraagt dat een vrijwel continue gesprek tussen accountant en maatschappij over wat nog
vertrouwenwekkend is. De tijden
van voorspelbaarheid zijn voorbij.
Accountant en maatschappij hebben elkaar intensiever nodig om, in
het woelige water van het huidige

tijdsgewricht, elkaar te blijven
begrijpen.
En dan controle. Ook controle
kent vele omschrijvingen. Ik
houd het hier op een simpele,
vanuit het vakgebied accountancy: toetsen aan een norm.
Hierover vallen spelregels af
te spreken, die kunnen gelden
tussen (groepen) mensen. Daarmee kan het algemeen geldend
worden. Regels over de wijze
van toetsen en welke norm er
geldt. Controle kost geld en
geeft zekerheid, tot op zekere
hoogte. Het kost tijd en geld om
iets te maken dat gecontroleerd
kan worden (de jaarrekening)
en het kost tijd en geld om het
te controleren. Dat doen beide
partijen alleen als ze vinden dat
die opoffering een minimaal
zelfde waarde oplevert aan zekerheid. Een simpele kosten/
baten analyse.

CONTROLE
VERTROUWEN
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André Miedema

Het beschrijven van de processen vindt plaats naar aanleiding van een procesbespreking
met een medewerker van de
klant. Naar aanleiding van deze
procesbeschrijving worden verschillende beheersmaatregelen

André Miedema

Controle en vertrouwen kun je
zien als polariteiten, vaak onterecht tevens benaderd als zaken
die elkaar uitsluiten. Controle óf
vertrouwen. Of we controleren
een situatie, of we vertrouwen
erop dat het gaat zoals we het
verwachten of willen. Dat zou
impliceren dat de één beter is
dan de ander. Ik geloof hier niet
in. Ik vertrouw er bijvoorbeeld
altijd op dat ik bij de kassa in de
supermarkt het juiste bedrag
afreken juist omdát ik af en toe
de kassabon nareken en met
mijn ogen zie dat er een heel
systeem aan functiescheiding,
scannen met barcodes en een
gesloten kassasysteem is. Mijn
vertrouwen is deels gebaseerd
op controles. Het was voor mijn
vertrouwen dan ook een hele
uitdaging om op de markt in
Bolivia inkopen te doen voor
de school waar ik vrijwilligerswerk deed. Hier was geen enkele vorm van registratie noch
controle en ontbrekende prijslabeltjes op spullen. Daar vertrouwen in stellen was voor mij
als westerling een grote sprong,
een grote gift. Ik heb nooit
geweten, nooit kunnen controleren of ik daar teveel heb
betaald. Vertrouwen stond daar
in zijn eentje, nergens anders
op gefundeerd dan mijn mensbeeld en wereldbeeld over Bolivia(nen).

Controle welke leidt tot
vertrouwen
Krachtig wordt het als
controle en vertrouwen in een elkaar versterkende mix terecht
komen.

Het voorbeeld van de supermarkt
laat het zien. Krachtig wordt het als
controle en vertrouwen in een elkaar
versterkende mix terecht komen. De
juiste hoeveelheid controle die leidt
tot sterk vertrouwen, niet meer niet
minder. Een gezonde benadering
vanuit vertrouwen die vervolgens
bijbehorende controle tot een prettig zekerheid gevend instrument
maakt. Ze staan dan niet meer los
van elkaar, maar staan ten dienste
van elkaar. Yin en Yang.

Waar ben je bereid meer op basis van
vertrouwen te werken?
De beweging Van controle naar vertrouwen

Een paar weken geleden heb ik
samen met een collega een bijeenkomst georganiseerd voor mensen
die werken in het brede vak bestuurlijke informatievoorziening /internal control/ risk management/
AO/IC, etc. Mensen uit de praktijk,
werkend bij willekeurige organisaties. We hadden de aanwezigen
opgedeeld in vijf groepen die zich
bogen over de vraag: welke benodigde ontwikkeling zou het vak
moeten doormaken om succesvol te
kunnen bijdragen aan de toekomst
van hun organisaties. Mijn collega
en ik waren verrast, men koos uit vijf
mogelijke bewegingen unaniem:
van methoden en technieken naar
gedrag. Unaniem. Toen de groepen
hun toelichting gaven en later gin-

Unaniem kozen de vakkenners als beweging:
van methoden en technieken naar gedrag.
gen uitwerken ging er een zucht
verlichting rond, dit was nodig. De
groepen gaven als motivatie: het is
goedkoper, levert meer autonomie
op en daarmee meer flexibiliteit voor
organisaties in een sterk veranderende omgeving, meer arbeidstevredenheid, een prettiger werkomgang,
minder verstikking. De afgelopen
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André Miedema

Controle of
vertrouwen?

decennia is er naar hun mening
te veel geïnvesteerd in harde
control(e), waarmee de nodige
balanceerdheid tussen controle en vertrouwen verloren is
gegaan. Teveel aandacht voor
hardheid, bewijsbaarheid, cijfers, meten, afrekenen en al
wat daarbij hoort. Ik herken dit
gevoel en deze overtuiging op
veel situaties, in mijn werk, in
onze politiek, om me heen. De
natuurlijke reactie om controle
dan maar geheel af te schrijven
is wellicht te snel. De valkuil van
de polariteit. Control heeft en
houdt zijn kracht en waarde,
maar wellicht in andere vormen
en in andere verhouding tot
vertrouwen.

Hoe nu verder

De uitdaging, als je meer van
controle naar vertrouwen wilt,
is volgens mij sterk individueel.
Bij deze beweging gaat het er in
de kern om waartoe ieder mens
bereid is. Waar ben je bereid
meer op basis van vertrouwen
te werken? Deze vraag kun je
iedere keer verkennen als je in
interactie met een ander staat.
Ga vooral het gesprek aan, zou
ik zeggen! Een prachtige vraag
wat mij betreft; voor iedereen.
Of je nou accountant, student,
docent, werknemer, werkgever,
broer, zus, vader, vriend, mens
of wereldbewoner bent.
Check Magazine
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