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een groep studenten in de afstudeerfase bij elkaar zit, 

kun je met elkaar sparren en informatie uitwisselen. 

Ook kreeg ik een coach toegewezen die mij wegwijs 

heeft gemaakt in de organisatie en waarbij ik met al 

mijn vragen terechtkon. 

Je krijgt de tijd en mogelijkheden om het bedrijf, de 

werkzaamheden en de collega’s te leren kennen. 

KPMG organiseert bijvoorbeeld diverse activiteiten 

voor scriptanten, zoals de Landelijke Scriptanten

dagen, etentjes, borrels, etc. Daarnaast heb ik via 

KPMG kunnen deelnemen aan golflessen en kon ik 

binnen een paar maanden mijn GVB halen.”

En nu aan de slag als trainee?

“Ik kijk terug op een geslaagde scriptiestage bij KPMG. 

Mijn Master is met succes afgerond en ik heb een  

geweldige werkgever leren kennen. Sinds september 

werk ik fulltime als trainee; ik ben sindsdien al veel 

leuke ervaringen rijker. Ik werk in wekelijks wisselende 

teams aan opdrachten voor verschillende bedrijven. 

Hierdoor leer je snel veel collega’s kennen en is het 

werk erg divers. Mijn scriptie is dus een mooie eerste 

carrièrestap geweest en ik kan iedereen dan ook  

aanraden om met KPMG kennis te maken en te gaan 

voor je scriptie!”

Wil jij ook je scriptie bij KPMG schrijven? Neem dan 

contact op met het KPMG Recruitment Centre via  

recruitment@kpmg.nl of schrijf je in op www.gaaan.nu.

Kijk voor tips op facebook.com/kpmgscriptiecoach.

Stijn van der Heijden (27) heeft zijn scriptie bij KPMG 

geschreven en is onlangs gestart als trainee in 

Rotterdam. We vroegen Stijn naar zijn stageervaring 

en start bij KPMG.

Waarom heb je ervoor gekozen om je scriptie bij 

een bedrijf te schrijven? 

“Ik heb na mijn Bachelor Economie de Master 

Accounting, Auditing and Control gedaan. Tijdens een 

inhousedag ontdekte ik de mogelijkheden om je scriptie 

bij een groot accountancykantoor te schrijven.  

Naast de theoretische kennis die ik in ruim vijf jaar 

had opgedaan, wilde ik graag praktijkervaring op

doen. Ik ben daarom alvast op zoek gegaan naar een 

potentiële werkgever om daar mijn scriptie te schrijven.”

Waarom KPMG?

“Tijdens mijn studententijd was ik erg actief als  

wedstrijdroeier bij ARSR Skadi. Ik zocht een werkgever 

waar je mensen vindt met dezelfde drive en passie. 

Tijdens mijn kennismaking met KPMG vielen de  

gedrevenheid en nononsensementaliteit mij op.  

Niet alleen mooie verhalen, maar vooral daden.  

Ook de Talentpool van KPMG vind ik erg aansprekend. 

Dit houdt in dat je eerst een heel divers klantenpakket 

hebt en dat je daarna een keuze maakt voor de sector 

waarin je je gaat specialiseren. Voor mij voldoende 

redenen om mijn scriptie bij KPMG te schrijven.”

Hoe heb je de scriptiestage ervaren?

“Ik kreeg alle ruimte om mijn eigen plan te trekken. 

Zo kon ik het schrijven aan mijn scriptie afwisselen 

met het opdoen van praktijkervaring. Doordat je met 

“Ik heb een

geweldIge

werkgever

leren

kennen.”
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Editorial

Beste lezers,

Het eerste magazine ligt alweer bij u op de mat. Het is alweer zover! 
Ook dit jaar is er weer een nieuwe commissie gestart om het magazine 
in elkaar te zetten. De commissie bestaat dit jaar uit Maritte van den 
Wijngaard, Tom van der Veen, Anka Visser, Mesut Ünal en mijzelf,  
Marieke de With als voorzitter van de commissie. 

“Geld moet rollen” dit is het thema van dit eerste magazine. We leven 
in 2011 nog steeds in de kredietcrisis en bedrijven en particulieren heb-
ben de neiging om steeds meer te gaan sparen en minder uit te gaan 
geven. Echter voor de crisis is dit niet de ideale situatie. Om de economie 
draaiende te houden moet er geld uitgegeven worden. Het geld moet 
blijven circuleren, het moet blijven rollen. 

We zijn voor dit thema bij Dhr. Bultema geweest en hebben van hem 
zijn visie gehoord over het feit of bedrijven ook blijven investeren bij 
de crisis, en hoe hij daarin adviseert. Ook zijn we bij de bank geweest, 
want wil een bank altijd wel kredieten verlenen? Bedrijven lopen steeds 
meer tegen het feit aan dat banken minder snel krediet verlenen, maar 
hoe ziet de bank dit? Zien zij het ook als niet willen, of kunnen ze niet 
anders? 

Daarnaast vindt u in dit magazine een nieuwe columnist. Dit jaar zal 
Edwin Bulthuis zijn bijdrage leveren, hij is afgelopen jaar afgestudeerd 
aan de Hanzehogeschool, en studeert nu verder op de RUG. Hij gaat 
in op actuele onderwerpen die spelen en geeft daar zijn kritische visie 
over. Daarnaast is ook André Miedema dit jaar weer terug te vinden als 
columnist. Hij is docent aan de Hanzehogeschool en is daarnaast ook 
consultant.

Verder hebben we ook weer nieuwe rubrieken in dit magazine! Zo heb-
ben we de rubriek “Actuele mening”. In deze rubriek geven accountants, 
docenten en studenten hun mening over een stelling die actueel is. Op 
deze manier krijgt u een indruk wat de gemiddelde econoom vindt van 
een onderwerp. Ook hebben we de rubriek `Beginnend Accountant’, hier 
vertelt een student die net afgestudeerd is hoe het is om te werken. Een 
week wordt dan op een hele andere manier vol gepland, in deze rubriek 
kun je lezen hoe deze overgang is. 

Maar we hebben natuurlijk ook weer veel oude vertrouwde onderdelen 
toegevoegd in dit magazine. De Chippendale staat er wederom in, waar 
een bestuurslid zich voorstelt. Ook stelt de Almanakcommissie zich voor 
in de rubriek commissie voorgesteld. U leest hier wat komt er allemaal 
kijken bij het maken van een almanak. Daarnaast is er een verslag te 
vinden van het symposium waar velen van u geweest zijn. Kortom er is 
weer genoeg te lezen in dit magazine.

Ik wens u veel plezier toe bij het lezen van het magazine!

Met vriendelijke groet,

Marieke de With
Voorzitter Magazinecommissie 2011/2012

Editorial
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Beste lezers,

De colleges zijn weer begonnen en de eerste tentamens zijn alweer 
achter de rug. De tijd gaat ontzettend snel. Tijdens de start van het 
nieuwe schooljaar zijn ook het bestuur en de verschillende commis-
sies die Check herbergt weer gestart. Vanaf 5 september 2011 zijn 
wij officieel van start gegaan als bestuur, de maanden daarvoor heb-
ben we natuurlijk niet stil gezeten. We zijn namelijk de hele zomer-
vakantie hard aan de slag gegaan met een goede voorbereiding voor 
het nieuwe verenigingsjaar.

In de zomer zijn we tweemaal op beleidsweek geweest, de eerste 
was in het pittoreske Ermelo. Het doel was elkaar beter te leren 
kennen, brainstormen over ons beleidsplan en het rekruteren van 
actieve leden. Tussen de eerste en de tweede beleidsweek zijn we bij 
verschillende kantoren langs geweest. De sfeer die er hangt laat je 
soms verlangen al klaar te zijn met studeren en lekker aan de bak te 
gaan, maar student zijn blijft ook nog steeds een heel prettig ‘vak’. 
Tijdens de tweede beleidsweek hebben we een midweek vertoeft in 
Midlaren. Hier zaten we in een bungalow aan het water. De gehele 
week zijn we druk bezig geweest met het daadwerkelijk schrijven 
van ons beleidsplan en begroting.  Daarnaast waren we bezig met 
het complementeren van de commissies. 

Bij de Algemene Ledenvergadering van 6 september jl. hebben wij 
ons beleidsplan en de begroting gepresenteerd. Dit is goed verlo-
pen, want het beleidsplan en de begroting zijn goed gekeurd. De 
weken erna zijn we voortdurend bezig geweest met de uitvoering 
hiervan en het opstarten van de commissies. Daarnaast hebben we 
contact gezocht met andere studieverenigingen voor het opzetten 
van een gala. Onze eerste grote activiteit die al vrij snel kwam was 
het symposium, om zo’n grote activiteit te organiseren begint deze 
commissie enkele maanden voor de zomervakantie.  Ik vind dat we 
kunnen terugblikken om een leerzame, gezellige, leuke en geslaagde 
dag. Het symposium had een grote opkomst, evenals het diner en 
de borrel die achteraf plaatsvonden.  Gezien de grote opkomst en de 
geslaagde dag hoop ik dat we deze trend kunnen voortzetten met 
onze (actieve)leden en sponsoren en er samen een geweldig jaar van 
gaan maken. 

Het thema van dit magazine is “Geld moet rollen”. Ik denk dat dit een 
zeer toepasselijk en actueel thema is, kijkend naar bijvoorbeeld de 
eurocrisis. Hoe komen we eruit? Moet er geld worden uitgegeven of 
juist niet?  Zo ja, Wat is dan de beste manier? En wat is de rol van 
de accountant hierin? Ik hoop dat we hierachter komen door de ver-
scheidene artikelen. Ik wens daarom iedereen veel plezier met het 
lezen van het magazine.

Met vriendelijke groet,

Ruben Kroezen
Voorzitter studievereniging Check 2011/2012

Bestuurspraat

B
es

tu
ur

sp
ra

at



voeg tekst in

Check Magazine  7

C
om

m
issie voorgesteld

Commissie voorgesteld: Almanak
De Almankcommissie zal zich in dit magazine voorstellen. Waarschijnlijk bent u ook al op de foto gezet 
door deze hardwerkende commissie, en hebt u de leden al wel eens gezien. De almanak bestaat uit 
vier studenten, namelijk op de fot v.l.n.r. Laurens, Ryanne, Bart, Ynze. In dit artikel zullen ze zich nader 
voorstellen, en vertellen ze wat het werk van hun commissie inhoudt.

Tekst:Almanakcommissie onder redactie van Magazinecommissie

De Almanakcommissie is opgericht om een almanak te maken met daarin de foto’s en gegevens van de 
studenten. Daarnaast staan er ook interviews en foto’s van de docenten van de FEM in de almanak. In 
de afgelopen jaren is de almanak uitgegroeid tot het naslagwerk voor de Checkleden.

We zijn dit jaar in mei begonnen als commissie en hebben na een aantal keer vergaderen een leuk thema 
bedacht. Na de zomervakantie zijn wij druk bezig geweest met het verzamelen van de gegevens van stu-
denten en het maken van foto’s van studenten en docenten. Daarnaast hebben we een aantal interviews 
afgenomen met personen die ons interessant leken en bij ons thema aansluiten. Op dit moment zijn we 
druk bezig met de afwerking, zodat we een mooie almanak kunnen afleveren.  

De Almanak zal in januari 2012 tijdens het Nieuwjaarsdiner worden uitgereikt.
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Ynze Stienstra
Ik ben Ynze Stienstra, 23 jaar 
oud en woon in Groningen. Ik 
zit nu in het vierde jaar van mijn 
studie en ben op dit moment 
druk bezig met afstuderen. Ik 
heb voor de studie Accountancy 
gekozen, omdat ik op de middel-
bare school het vak M&O altijd 
erg leuk vond. Bij dit vak was je 
veel met cijfers bezig wat mij erg 
trok. Vervolgens heb ik via open 
dagen verschillende studies be-
zocht en de studie Accountancy 
sprong er toen wel echt uit. Om-
dat het best veel met M&O te 
maken had. Nadat ik een periode 
op de RUG gestudeerd heb, ben 
ik uiteindelijk op de Hanzehoge-
school terecht gekomen.

Ik ben actief geworden bij Check 
naar aanleiding van de activi-
teiten en borrels die ik bezocht 
voordat ik actief werd. Hierdoor 
heb ik Check ervaren als een leu-
ke vereniging, waar ik wel eens 
iets voor terug wilde doen. Toen 
ze mij belden of ik actief wilde 
worden heb ik daar ook mee in-
gestemd. Aangezien ik in febru-
ari klaar ben met de studie wilde 
ik een commissie doen die voor 
die tijd afgerond is. De Almanak-
commissie sprak mij daarbij het 
meest aan. Deze commissie is de 

eerste commissie die ik doe bij 
Check. 

De Almanakcommissie is een 
leuke en gezellige commissie. 
Het leukste aan deze commissie 
is de leuke sfeer tijdens de ver-
gaderingen en de foto´s maken. 
Mijn favoriete vergaderplek is bij 
iemand thuis onder het genot 
van een drankje.

Bart Geelhoed
Ik ben 22 jaar en zit in het vierde 
jaar van de opleiding Accoun-
tancy. Eigenlijk ben ik indirect 
in aanraking gekomen met ac-
countancy. Ik ben altijd goed in 

economie geweest en dus keek ik 
eerst in die hoek. Daarnaast heb 
ik er in vierde klas van de HAVO 
nog over gedacht om notaris te 
worden, maar dat leek me toch 
niet leuk. Als middenweg kwam 
ik na een suggestie bij accoun-
tancy uit. Ik ben naar de open 
dagen van de Hanzehogeschool 
en de NHL geweest. Mijn conclu-
sie was dat de opleiding op de 
Hanzehogeschool mij het leukst 
leek. En zo ben ik bij de FEM te-
rechtgekomen.
Vanaf dit jaar ben ik voor het 
eerst actief in een commissie van 
Check. Ik heb ervoor gekozen om 
actief te worden, omdat het iets 
heel anders is dan studeren of een 
bijbaantje. Daar komt bij dat je in 
contact komt met accountants en 
je dingen leert die niet aan bod 
komen in de studie. De almanak 
maak je bijvoorbeeld in het pro-
gramma Indesign en daarin wer-
ken is een hele ervaring. Natuur-
lijk hoort vergaderen ook bij een 
commissie. Ik vergader het liefst 
bij een van de commissieleden 
thuis. Dat is veel gezelliger dan 
ergens in een lokaal in één van 

de Zernike gebouwen. Zeker nu 
er een gebrek aan lokalen is.

Mijn keuze om bij de Almanak-
commissie te komen hing eigen-
lijk af van een voordeel, namelijk 
dat de almanak in december al 
naar de drukker moet. De com-
missie is dus klaar voordat het 
afstuderen begint. Dat maakt 
het makkelijker de commissie te 
combineren met afstuderen of 
een stage. De commissie houdt 
zich bezig met het samenstellen 
van een boekwerk. In tegenstel-
ling tot de andere commissies 
organiseren de Magazine- en 
Almanakcommissies niet, maar 
produceren ze. Nog een ander 
verschil is dat wij één keer een 
almanak produceren in plaats 
van vier magazines zoals de  

Magazinecommissie. Het leuk-
ste aan de commissie vind ik het 
gezamenlijk bedenken hoe de 

‘‘De Almanakcommis-
sie is een leuke en 

gezellige commissie’’

‘‘In tegenstelling tot 
de andere commissies 

organiseren de 
Magazine- en Almanak-
commissies niet, maar 

produceren ze’’

C
om

m
is

si
e 

vo
or

ge
st

el
d



voeg tekst in

Check Magazine  9

almanak eruit moet zien. Vooral 
het besluit wat voor plaatjes we 
zouden gebruiken voor de ac-
countancystudenten waarvan we 
geen foto hadden was leuk. 

Laurens Voors
Ik ben Laurens Voors, 21 jaar 
oud en ik woon in Klazienaveen, 
dit ligt vlakbij Emmen. Ik zit nu 
in het tweede jaar van de oplei-
ding Accountancy. Ik heb voor 
deze opleiding gekozen omdat 
het mij werd aangeraden door 
familieleden. Zelf wist ik eigenlijk 
niet zo goed wat ik wilde gaan 
doen nadat ik de HAVO had af-
gerond. Ik heb eerst een jaar in 
Zwolle gestudeerd en zit nu voor 
het tweede jaar in Groningen. Ik 
vind het leuk om lid te zijn van 
Check. Ik leer snel medestuden-
ten kennen uit andere jaren, wat 
erg leerzaam is. Verder organi-
seert Check ook veel leerzame 
activiteiten zoals het symposi-
um. Ik zou het iedereen aanra-
den om lid te worden van Check! 

Ik ben dit jaar voor het eerst ac-
tief lid. Ik ben bij de Almanak-
commissie gekomen doordat een 
klasgenoot mij vertelde dat er 
nog iemand nodig was voor deze 
commissie. Ik ben toen gebeld 
door het bestuur en de voorzit-

ter van de Almanakcommissie, ik 
heb toen besloten dat ik het wilde 
doen.Een sleutelwoord binnen de 
Almanakcommissie is teamwork, 
dat speelt een grote rol binnen 
de Almanakcommissie.  Er is dus 
een goede samenwerking in onze 
commissie daar ben ik erg blij 
mee. Daarnaast vind ik het ma-
ken van foto’s van accountancys-
tudenten leuk om te doen. 
Mijn favoriete vergaderplek van 
de commissie is bij Ryanne thuis. 
Ze kookt altijd voor ons en we 
gaan dan eerst samen eten, ver-
der hangt er een gezellige sfeer 
waardoor het vergaderen ook 
leuker wordt. 

Ryanne Ufkes
Hallo ik ben Ryanne Ufkes, 19 
jaar oud en woon in Groningen  
op kamers. Ik zit nu in het eerste 
jaar van mijn studie en ben op 
dit moment druk bezig met het 
behalen van mijn propedeuse.

Na de HAVO wist ik niet zo goed 
welke opleiding ik wilde gaan 
doen. Ik was wel goed in econo-
mie, M&O en wiskunde en ik was 
geslaagd voor boekhouden. Zo 
kwam ik een beetje in de rich-
ting van accountancy. Tijdens 
deze opleiding heb ik de indruk 
gekregen hoe het vak in elkaar 
zit. Naast mijn opleiding ben ik 
ook actief bij studievereniging 
Check. Waarom ik actief ben bij 
Check is omdat je op een leuke 
manier in contact komt met je 
medestudenten, doordat er ac-
tiviteiten en borrels georgani-
seerd worden. Maar door Check 
kom je ook sneller in contact met 
accountantskantoren. Daardoor 
verkrijg ik ook kennis over on-
derwerpen die in colleges niet 
aan bod komen, zoals tijdens het 

symposium en het congres. Hier-
voor heb ik geen andere com-
missies binnen Check gedaan. 
Dit jaar ben ik  gevraagd voor de 
Almanakcommissie, en zet me 
daar altijd de volle honderd pro-
cent in. 

De reden waarom ik voor de Al-
manakcommissie heb gekozen is 
logisch te verklaren. Vorig jaar 

kreeg ik voor het eerst de Alma-
nak en vond ik het leuk om het 
door te bladeren en alle foto’s te 
bekijken. Ik dacht die wil ik zelf 
ook wel maken. Natuurlijk wordt 
er ook eens in zoveel tijd verga-
derd, over de voortgang van de 
werkzaamheden. Meestal verga-
deren we gewoon op de Hanze, 
omdat dat het makkelijkste is, 
maar mijn voorkeur gaat toch 
wel uit naar gewoon bij iemand 
thuis, want dat is wat persoonlij-
ker en informeler dan op school. 

“Verder hangt er een 
gezellige sfeer waar-
door het vergaderen 
ook leuker wordt”

“Waarom ik actief ben 
bij Check is omdat je 
op een leuke manier 
in contact komt met 
je medestudenten.”
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Doen waar je goeD in bent!
BDO behoort tot de top 5 van accountants- en advieskantoren. Met ruim 2.000 collega’s, werkend 
vanuit 27 vestigingen verspreid over heel Nederland ondersteunen en adviseren wij onze klanten. 
Al deze klanten zijn uniek. En jij bent dat ook! Tot de tanden toe bewapend met kennis, lef en 
inzicht, ga jij voor hen het gevecht met de cijfers aan en weet jij een toegevoegde waarde te bieden. 
Professionele en persoonlijke talentontwikkeling staan hierbij centraal. ‘Doen waar je goed in 
bent’, is het motto. BDO schept daartoe alle randvoorwaarden. Een betere start voor het realise-
ren van je ambities is er niet. Aan jou om deze start te maken.  

Wil jij je talent optimaal ontwikkelen? Ga dan voor alle voordelen van een carrière bij BDO naar 
www.werkenbijbdo.nl of neem contact op met Joyce de Winter, Recruiter, tel.: (026) 352 56 25, 
e-mail: joyce.de.winter@bdo.nl

BDO ACCOUNTANTS & ADVISEURS
VOOR VRIJ ONDERNEMEN
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Zie crisis als uitdaging! Z
ie crisis als uitdaging

De kredietcrisis is overal merkbaar, zo ook bij veel bedrijven. Hoe gaat een bedrijf daar mee om?  Is 
het verstandig om als bedrijf te wachten met investeren, of moet er juist nu geïnvesteerd worden in 
een bedrijf? Om de economie draaiend te houden is het goed om te investeren. Maar er zijn ook ri-
sico’s aan verbonden, want investeren kost geld en het is de vraag of dit weer terugverdiend wordt. In 
een interview met Cor Bultema, AA bij Aaabee accountants, geeft hij zijn visie hierover.

Tekst:Marrite van den Wijngaard en Marieke de With

Crisis!?
Tijdens deze crisis merk je dat 
bij veel bedrijven de omzet te-
rugvalt, dat debiteuren langza-
mer betalen en niet bij alle be-
drijven kan er gesneden worden 
in de kosten. Hierdoor lopen de 
inkomsten van het bedrijf te-
rug. Maar is dit bij alle bedrijven 
het geval? Tijdens het interview 
vertelt dhr. Bultema dat hij ook 
klanten heeft die juist hun voor-
deel doen tijdens deze crisis. 
Door op de juiste manier in te 
spelen op de markt kan er veel 
bereikt worden. Zo kwam onder 
andere het voorbeeld naar vo-
ren van een interieurbouwer die 
goede kwaliteit producten levert. 
Klanten waarderen dit en door 
mond-tot-mond reclame komen 
er dan weer veel nieuwe klanten 
binnen. Het belangrijkste van 
deze klant is dat hij zich speciali-
seert door het leveren van goede 
kwaliteit. Bedrijven moeten zich 
onderscheiden en dat kan onder 
andere door specialisatie. Als 
een bedrijf op de juiste manier 
met zijn kosten omgaat  ontstaat 
een mooi verdienmodel. 

Advisering 
Er zijn verschillende soorten 
klanten die verschillende advie-
zen willen. In tijden van crisis is 

het extra belangrijk om te kijken 
in welke financiële situatie het 
bedrijf verkeert voordat er een 
advies gegeven wordt. Hiervoor 

moet er vooral nu tijdens de cri-
sis kritisch gekeken worden naar 
de overlevingskansen van het be-
drijf. Bij AaaBee werken ze met 
een tussentijds rapporteringsys-
teem. Hierdoor kan aan de klan-
ten maandelijks of per kwartaal 
gerapporteerd worden over de 
financiële situatie. Vervolgens 
kan er direct ingespeeld worden 
op veranderende situaties en kan 
er gelijk passend advies gegeven 
worden. 

Er zijn nu tijdens de crisis veel 
klanten die problemen hebben 
en bij de accountant aankloppen 
voor advies. Het aantal adviezen 
is niet afhankelijk van de crisis, 
bedrijven die het moeilijk heb-
ben, hebben ook juist nu advies 
nodig. Dhr. Bultema gaf aan dat 
hij bij klanten, die het financi-
eel moeilijk hebben, wel reke-

ning houdt met de kosten die hij 
maakt. Een klant die een begro-
ting nodig heeft kan zelf ook al 
heel veel aanleveren, dit scheelt 
weer werk voor AaaBee,  en zo is 
de klant goedkoper uit. 

Daarnaast zijn kleine klanten 
nu sneller geneigd om over te 
stappen naar een administratie-
kantoor. Dit zijn kleine bedrijven 
die alleen belang hebben bij een 
jaarrekening en geen belang heb-
ben bij adviezen. Deze klanten 
stappen over naar een adminis-
tratiekantoor, omdat het goedko-
per is en ook aan hun eisen kan 
voldoen. Aan de andere kant ko-
men juist klanten vanaf de gro-
tere kantoren naar AaaBee toe 
omdat zij weer goedkoper werk 
leveren dan de grotere kantoren. 
Deze klanten willen graag advies 
en een jaarrekening, en deze 

Mijn naam is Cor Bultema en ik 
ben werkzaam als AA bij Aaa-
Bee Accountants. In  1991 heb 
ik tijdens mijn opleiding HEAO 
BE stage gelopen bij AaaBee 
Accountants. Er is me toen een 
baan aangeboden die ik geac-
cepteerd heb. Vervolgens ben 
ik in 1993 in dienst getreden 
en heb ik in de avonduren de 
opleiding tot certificerend AA 
afgerond. De werkervaring 
ging van jongste bediende 
naar ervaren assistent, totdat 
de klanten mij rechtstreeks 
gingen benaderen. Inmiddels 
ben ik voor de helft eigenaar 
van een mooi kantoor met 
jonge goede medewerkers. We 
bedienen een breed scala aan 
verschillende bedrijven en in-
stellingen. Onze klanten zijn 

onze ambassadeurs en die zor-
gen ervoor dat ons bedrijf op 
een beheersbare manier groeit, 
daar waar de markt krimpt.

“Bedrijven moeten 
zich onderscheiden en 
dat kan onder andere 

door specialisatie”
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in van het advies en willen daar 
ook graag voor betalen. Als ac-
countantskantoor is het goed 
om klanten de meerwaarde van 
het advies in te laten zien, zodat 
klanten ook met adviesvragen 
naar de accountant toe komen.

Goodtimes/badtimes
Er is een risico dat bedrijven hun 
nota’s niet meer kunnen betalen 
als ze in liquiditeitsproblemen ko-
men. Ze hebben juist dan advies 
nodig van de accountant hoe ze 

weer voldoende liquide middelen 
kunnen krijgen om aan hun ver-
plichtingen te kunnen voldoen. 
En ook de aangifte van de omzet-
belasting, inkomstenbelasting en 
het maken van de jaarrekening 
zal in veel gevallen toch gedaan 
moeten worden door de accoun-
tant. Dus de accountantskosten 
blijven doorlopen. Kun je als ac-
countantskantoor een klant dan 
zomaar afstoten? Een uitspraak 
van dhr. Bultema in dit geval is 
dat ze met veel klanten ´good 
times´ hebben meegemaakt en 
dat ze in´ bad times´ ook met 
klant zullen meedenken. Er zitten 
wel risico’s aan en door vertrou-
wen in de klant te stellen kun-
nen ze er ook misbruik van ma-
ken,  verder zal niet elk bedrijf 
een happy end hebben. Maar de 
klant waardeert het wel! Ze blij-
ven dan ook klant, ook als er la-
ter weer good times komen. Niet 
alle gevallen zijn zo rooskleurig 
en dhr. Bultema gaf ook aan dat 
er soms wel hardere maatrege-
len genomen moeten worden om 
hun geld toch binnen te krijgen. 
Een accountantskantoor blijft 
uiteindelijk ook een bedrijf, dus 

daar moet per saldo ook winst 
gemaakt worden. 

Nieuwe klanten 
Als nieuwe klanten voor kennis-
making bij AaaBee komen wordt 
er nu wel kritischer gekeken naar 
de situatie waarin het bedrijf ver-
keert. Met nieuwe klanten geldt 
het principe goodtimes/ bad-
times nog niet. Meestal zoeken 
klanten ook niet zonder reden 
een nieuwe accountant. Deze 
reden wordt vaak wel achter-
haalt, maar ook wordt er geke-
ken wat voor kansen het bedrijf 
nog heeft. Daarnaast moet er bij 
de acceptatie van een klant ook 
rekening gehouden worden met 
de WWFT( Wet ter voorkoming 
van Witwassen en Financiering 
van Terrorisme) principes, dus 
of de klant niet handelt in strijd 
met deze regels. Verder speelt 
hierbij het professional adjust-
ment voor dhr. Bultema een rol. 
Als je al geen goed gevoel bij 
een klant hebt, dan kijk je kri-
tischer naar de situatie van het 
bedrijf en wil je minder snel de 
uitdaging aangaan. 

Investeren?
Is het voor een bedrijf gunstig 
om nu te investeren? Volgens 
dhr. Bultema moet een onder-
nemer investeren. Particulieren 
kunnen investeringen gemak-
kelijk uitstellen en velen doen 
dat ook. Maar bedrijven die niet 
investeren staan eigenlijk stil en 
stilstand is achteruitgang. Dus 
om vooruit te komen is investe-
ren wel nodig. Dit is echter niet 
altijd even gemakkelijk. Dhr. 
Bultema gaf aan dat er in drie 
facetten geïnvesteerd kan wor-
den, namelijk klanten, doelgroep 
of machines. En het is goed om 
creatieve oplossingen te vinden, 
zodat het bedrijf zich ook kan 
onderscheiden van de concur-
rerende bedrijven. Vooral het in-
vesteren in klanten en doelgroep 
kunnen creatieve uitkomsten 
geven. Investeren hoeft dus niet 
altijd geld te kosten, maar kan 

ook gerealiseerd worden door 
tijd en inspanning. 

Zo geeft dhr. Bultema  een voor-
beeld van een fitnesscentrum 
dat veel klanten had die van hun 
werkgever een fitnesskaart kre-
gen om te gaan sporten. Deze 
kosten waren voor deze werk-
gever fiscaal aftrekbaar. Nu is er 
echter een nieuwe werkkosten-
regeling en kan de werkgever 
deze kosten niet meer aftrek-
ken. Hierdoor zijn veel werkge-
vers gestopt met het verstrekken 
van deze fitnesskaart. Daardoor 
vielen  de klanten van het sport-
centrum voor een groot gedeel-
te weg, waardoor de inkomsten 
sterk daalden. Dit bedrijf heeft 
toen als oplossing voor dit pro-
bleem een nieuwe klantenkring 
benaderd. Nu komen er elke 

ochtend ondernemers sporten 
van half 7 tot half 8 en daarna 
kunnen ze douchen en naar het 
werk. Het voordeel voor deze on-
dernemers is dat ze tijdens het 
sporten gelijk kunnen netwer-
ken. Zodoende heeft hij nu toch 
weer een nieuwe inkomstenbron 
weten te creëren. 

Een lastig punt bij investeren is 
dat de banken niet zo snel kre-
diet meer verlenen aan de on-
dernemer. Doordat de banken 
het financieel ook zwaar hebben 
zijn ze onder toezicht komen te 
staan. Door dit toezicht worden 
banken strenger naar hun klan-
ten toe en willen ze alleen maar 
krediet verstrekken als er heel 
weinig risico’s aan verbonden 
zijn. Ze willen alleen de kip met 
de gouden eieren, de andere be-
drijven worden met lege handen 
teruggestuurd. Dus soms is het 
wel beter voor een klant om toch 
te investeren, maar kan het niet 

“Als accountantskan-Als accountantskan-
toor is het goed om 

klanten de meerwaar-
de van het advies in 

te laten zien”
“Verder speelt hierbij 

het professional 
adjustment een rol”
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Z
ie crisis als uitdaging

“Maar bedrijven die 
niet investeren staan 

eigenlijk stil en 
stilstand is 

achteruitgang”

omdat er geen krediet is. Soms 
kan het via een onderhandse 
lening of lening via vrienden en 
familie nog wel geregeld wor-
den, maar dat is ook niet altijd 
gemakkelijk te regelen, omdat er 
wel risico’s aan zo’n lening zitten. 

Soms moet er juist voor geko-
zen worden om te desinvesteren, 
omdat sommige investeringen 
meer geld kosten dan dat het op-
levert. Het is dan beter om het 
van de hand te doen. Dit kunnen 
machines  of bedrijfspanden zijn 
of wat ook vaak gebeurt is dat 
er personeel ontslagen wordt. 
Voor ondernemers is dit vaak 
een moeilijke keuze, maar soms 
kan het niet anders. En adviseren 
hierin is ook moeilijk, omdat de 
markt erg wisselend is. 

Dhr. Bultema heeft nog een voor-
beeld. Een handelaar in kachels 
heeft in 2008, toen de crisis zich 
aandiende, zijn vier personeelsle-
den ontslagen. De omzet van de 

kachels nam sterk terug bij over 
de hele linie van deze bedrijfstak. 
De handelaar heeft besloten dat 
hij zijn showroom optimaal zou 
gaan gebruiken voor klanten. Hij 
hoopte door deze up-to-date te 

houden met de nieuwste model-
len kachels, klanten te trekken. 
Echter, de leveranciers hadden 
ook last van de crisis en probeer-
den door in no-time elke keer 
weer nieuwe modellen te maken 
en klanten te trekken. Het werd 
zo moeilijker om de showroom 
helemaal up-to-date te houden. 
De concurrenten van dit bedrijf 
waren inmiddels ook steeds meer 
via internet hun producten aan 

het aanbieden via een webshop, 
waardoor de showroom zijn rele-
vantie verloor. Deze ontwikkelin-
gen kun je van tevoren niet altijd 
aan zien komen, achteraf gezien 
is deze showroom helemaal op-
geknapt zonder dat het veel 
heeft opgeleverd. 

Conclusie
Ondernemers moeten dus blij-
ven investeren om klandizie te 
houden en vernieuwend te blij-
ven. Stilstaan is immers achter-
uitgang. Ook tijdens de crisis, nu 
investeren ook wordt bemoeilijkt 
door banken die minder snel kre-
diet verstrekken, is het belangrijk 
om toch door te gaan. En dan kan 
investeren in een nieuwe doel-
groep of promotie ook naast het 
investeren in kapitaal nuttig zijn. 
Als ondernemer is het belangrijk 
om creatieve oplossingen te vin-
den om te overleven. Zie crisis 
dan ook niet als depressie, 
maar als een uitdaging!

n e t  e v e n  a n d e r s

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

E info@aaabee.nl
I www.aaabee.nl

AaaBee Accountants en Adviseurs is een echt noordelijk accountantskantoor:

nuchter, eerlijk en persoonlijk. Wat ons werk betreft doen we wat je van een goed

accountantskantoor mag verwachten. We houden ons bezig met accountancy,

fiscale zaken en administratieve dienstverlening. Dat is de basis, maar we doen

graag nog wat meer. We coachen, adviseren en ondersteunen. En dat doen we,

je raadt het al, net even anders.

 

Geïnteresseerd in een andere accountant, een prettige werkomgeving of gewoon 

een goed gesprek? Kom dan eens bij ons op de koffie.

Bel of mail en vraag naar Cor Bultema of Gerrit Huisman. 

Als het om de service gaat
kom je bij ons nooit op de koffie

G E N O M I N E E R D

Cor Bultema presenteert
het allemaal net even anders
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Timeline, the story of the accountant
`Timeline the story of the accountant’, dat was het thema van het afgelopen symposium, gehouden 
op donderdag 27 oktober 2011. Dit jaar ging het over de ontwikkeling van het accountantsberoep van 
vroeger tot nu en in de toekomst, erg interessant! In dit artikel leest u hoe de commissie tot het thema 
is gekomen en een verslag van de lezingen.

Tekst: René Stuut (Symposiumcommissie) onder redactie van Marieke de With

Het leuke en spannende van 
deelnemen in een commissie is 
dat je vooraf niet weet met wie je 
in een commissie komt. Afgelo-
pen april hebben wij alle zes be-
sloten om de sprong te wagen en 
ons aan te melden voor de Sym-
posiumcommissie. Uiteindelijk 
verliep de toelating vrij soepel en 
begin mei hadden wij onze eerste 
ontmoeting in het Nieuwscafé. 
Alle begin is moeilijk en het gaat 
dan vooral om het vinden van de 
juiste personen. Aangezien wij 
elkaar totaal niet kenden was het 
vrij lastig om in een volle ruimte 
de juiste personen bij elkaar te 
vinden. Hier is het allemaal be-
gonnen. 

De weg naar het  
symposium
Tijdens de eerste vergaderingen 
is het vooral elkaar leren kennen 
en kijken wat elkaars standpun-
ten zijn, maar zodra je elkaar 
een beetje kent komen de eerste 
belangrijke beslissingen die ge-
nomen dienen te worden. Vragen 
als: wat wordt het thema, waar 

zullen we de dag organiseren, 
zijn vrij standaard maar altijd 
lastig te beantwoorden. Het dag-
thema moest vernieuwend, uit-
dagend en aansprekend zijn en 
mocht daarnaast de afgelopen 
jaren niet aan bod zijn geweest. 
In het begin zijn er ideeën ge-

noeg, maar uiteindelijk blijven er 
slechts 1 of 2 goede opties over. 
Afgelopen jaren was er aandacht 
besteed aan allerlei onderwer-
pen, maar  de ontwikkeling van 
het accountantsberoep zelf was 
nog nooit aan bod gekomen. Dit 
was juist het punt waar wij dit 
jaar graag op wilden inspelen. 
Wij wilden hierbij graag dieper 
ingaan op het verleden van het 
accountantsberoep, maar aange-

zien het praten over het verleden 
toch snel vervelend zou worden, 
hebben wij besloten om de na-
druk te leggen op de toekomst. 
De eerste horde was daarmee 
genomen, waarna we een besluit 
moesten nemen over de sprekers 

“De ontwikkeling 
van het 

accountantsberoep 
zelf was nog nooit 
aan bod gekomen”
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van deze dag.
Het vinden van geschikte kan-
didaten is vaak lastiger dan het 
lijkt, want niet iedereen wil of 
kan een goede lezing geven. Het 
is daarom erg belangrijk om als 
commissie veel aandacht te be-
steden aan de zoektocht naar 
een geschikte kandidaat. Het 
verzamelen van gegevens en 
selecteren van, en spreken met 
geschikte kandidaten is een lang 
proces. Er gaan veel discussies 
aan vooraf voordat de beste 
sprekers zijn benaderd. 

Uiteindelijk verstrijken er dagen, 
weken en maanden voordat het 
thema duidelijk is, de locatie en 
de sprekers zijn vastgelegd, de 
kantoren zijn geïnformeerd en 
het draaiboek en programma-
boek zijn afgemaakt. Deze maan-
den van intensieve voorbereiding 
zijn allemaal bedoeld om op de 
dag zelf niet tegen verrassingen 
aan te lopen en mochten deze 
er wel zijn om hier dan goed en 
adequaat op te kunnen inspelen.

Het Symposium
Maanden van voorbereiding gaan 
aan de dag vooraf, maar op 27 
oktober 2011 was het dan zover, 
het jaarlijkse Check Symposium. 
Toch blijft het altijd een span-
nend moment en het is altijd de 

vraag, of alles verloopt zoals het 
volgens de planning zou moeten 
gaan.
De dag begon voor ons als or-
ganisatie samen met het Check 
bestuur om half 10 en vanaf het 

eerste moment was er een sfeer 
van ̀ dat de dag een groot succes 
moest worden´. Iedereen had er 

de afgelopen weken keihard aan 
gewerkt om vandaag alles tot in 
de puntjes voor te bereiden en 
vandaag zou dat beloont moe-
ten worden. De eerste kantoren 
arriveerden om half 11 en een 
uurtje later arriveerden de eerste 
studenten. Alles verliep volgens 
planning en daardoor konden we 
precies om kwart voor 12 begin-
nen.

Het officiële programma werd af-
getrapt door de voorzitter van de 
Symposiumcommissie. Na een 
korte inleiding, werd het woord 
overgedragen aan de dagvoor-
zitter, dhr. Aart Veldman van de 
D&U Groep. Dhr. Veldman was 
voor ons de geschikte kandidaat 

voor het dagvoorzitterschap, 
omdat hij niet alleen een unie-
ke persoonlijkheid heeft, maar 
ook een duidelijke eigen mening 
heeft. De eerste lezing van de 
dag was een duo presentatie die 
werd verzorgt door dhr. Van der 
Werff van de VDW Groep en dhr. 
Wietsma van Full Finance. Deze 
beide heren hebben veel erva-
ring over het verleden van het 
accountantsberoep en daarnaast 
heeft dhr. Wietsma de kennis om 
te beschrijven hoe de toekomst 

“Maanden aan  
voorbereiding gaan 
aan de dag vooraf”

“Alles verliep volgens 
planning”

Tim
eline of the accountant
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er ongeveer uit zal zien. De ac-
countant zal minder jaarrekenin-
gen gaan maken en zich meer 
gaan richten op de advisering. 
Er moet ook meer vooruitgeke-
ken worden, met de jaarrekening 
kijk je vooral naar het verleden. 
Wij vinden dat zij deze kennis en 
ervaring op een goede en leuke 
manier op de aanwezigen heb-
ben overgebracht. 

De tweede lezing van de dag 
werd gehouden door dhr. Rut-
kens. Dhr. Rutkens heeft zijn 
eigen adviespraktijk en weet 
daardoor precies welke actu-
ele ontwikkelingen zich afspelen 
op het gebied van de advise-
ring. Wat betreft de advisering is 
vooral de ICT kant een `hot is-
sue´ en dit is dus ook uitgebreid 
aan de orde gekomen. De lezing 
werd op een interactieve manier 
gehouden en was daardoor erg 
prettig om naar te luisteren. Tus-
sen deze lezingen door zijn er de 
jaarlijkse workshoprondes ge-

houden. Deze workshops waarin 
kantoren een conversatie hebben 
met de aanwezige studenten, is 
de ideale mogelijkheid om beide 
partijen met elkaar in contact te 
brengen. Dit jaar stonden de 3 
gehouden workshoprondes ook 
weer volledig in het teken van 
het thema ‘de accountant van 
toen tot straks’.
Achteraf kunnen we concluderen 
dat beide partijen erg tevreden 
waren over de workshops en dat 
zowel de studenten als de aan-

wezige accountants zich uitste-
kend vermaakt hebben. 

Om de dag af te sluiten werd er 
door SRA een cursus advisering 
gehouden, waarin op een korte 
en bondige manier enkele belang-
rijke advieshandelingen werden 
besproken. Gerlof Osinga gaf de 
cursus en sprak over onder ande-
re wat klanten eigenlijk voor ad-
vies willen en hoe wij als toekom-
stig adviseur dit het beste kunnen 
overbrengen. Als laatste sloot 
de voorzitter van Check, Ruben  
Kroezen, de dag af.
  
Achteraf kunnen wij als commissie 
terugkijken op een zeer geslaagde 
dag. Wat wij vooraf als doel had-

den, het schetsen van een tijdlijn 
van het accountantsberoep, is vol-
gens ons zeker gelukt en ook voor 
de veranderende adviespraktijk is 
uitgebreid aandacht geweest. 
Het heeft ons, als commissie, een 
tevreden gevoel gegeven dat het 
harde werken, uiteindelijk heeft 

“Wat betreft de 
advisering is vooral de 

ICT kant een 
`hot issue´ ”

“De accountant zal 
minder 

jaarrekeningen gaan 
maken en zich meer 
gaan richten op de 

advisering”

geresulteerd in een leuke, ge-
zellige en leerzame dag. Vooral 
de reacties van de studenten en 
de aanwezige kantoren deden 
ons goed. 

Wij hebben in ieder geval het 
afgelopen half jaar met veel 
plezier aan deze dag gewerkt 
en hebben als commissie een 
erg goede band opgebouwd. 
Vanaf heden zitten onze taken 
er in ieder geval op als commis-
sie.  Wij hopen ons doel te heb-
ben bereikt, namelijk een toe-
komstbeeld te schetsen van het 
accountantsberoep, al blijft de 
vraag hoe concreet de toekomst 
voorspelt kan worden. De tijd 
zal het leren!
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@accountant: Waar werk ik straks?

@student: bij de Digicountant of 
de Specialcountant

De wereld voor de accountantskantoren verandert rap. Verregaande digitalisering van de maatschap-
pij, een schaarsere beroepsbevolking, steeds kritischer wordende klanten en stringentere wet- en 
regelgeving vormen de belangrijkste drijvers voor vernieuwing. Dat roepen we al een tijdje in koor. 
Maar wat betekent dat voor studenten die nu accountancy studeren? Hoe ziet een accountantskan-
toor er straks uit als ze klaar zijn met hun studie? En wat doen hun toekomstige collega's?

De ING heeft in oktober de Sectorvisie Accountantskantoren uitgebracht. Hierin ontwerpt ze nieuwe 
business modellen voor de branche, gebruik makend van The Business Model Canvas van Osterwalder. 
Dat is een hele zin vol. Een business model definieert Osterwalder als een combinatie van keuzes over 7 
samenhangende elementen die een bedrijf moet maken om succesvol te kunnen voortbestaan. 

Deze analyse leidt tot inkomensstromen (combinatie van 5,6,7) en de bijpassende kostenstructuur 
(2,3,4). Voila, je hebt een bedrijf ontworpen! 

Tekst: André Miedema onder redactie van Marieke de With

1. Waardepropositie: 
2. Kernactiviteiten:
3. Key partners: 
4. Key resources: 
5. Klantrelaties:
6. Klantsegmenten: 
7. Kanalen:

Wat voeg ik toe aan mijn klant? welke waarde creëer ik?
Welke primaire bedrijfsprocessen brengen de waarde teweeg?
Welke ketenpartners heb ik nodig om dit samen te kunnen bereiken?
Welke hulpbronnen zet ik in? (IT, medewerkers, kapitaal)
Welke soort relatie onderhoud ik met mijn klant?
Welke klantgroepen onderscheid ik met passende waardepropositie?
Via welke kanalen lever ik en communiceer ik met de klant?
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De sectorvisie noemt drie basis-
modellen waarop een accoun-
tantskantoor in de toekomst 
haar geld kan verdienen, in het 
licht van de bewegingen in de 
wereld. Dit zijn twee uitersten 
op een glijdende schaal en een 
middenversie. Zo meteen meer 
over deze twee uitersten. Het 
perspectief dat ik aan de sector-
visie wil toevoegen is die van de 
medewerker. Mooi zo’n business 
model, maar welke soort mede-
werker met welke competenties 
horen daar dan bij? Waar werkt 
de huidige student accountancy 
straks? Een verkenning van het 
beeld van de twee uiterste ac-
countskantoren van de toekomst.

1. De Digiccountant -  
IT gebaseerde massa-
productie
Accountancy is hier verworden 
tot het kopen van een brood in de 
supermarkt. Bij dit kantoor koop 
je als klant een  aantal standaard 
producten (financiële administra-
tie, jaarrapport, fiscale aangifte) 
tegen een vaste lage prijs. Com-
municatie verloopt geheel via in-
ternet, waar je klantvragen be-
antwoord worden en je producten 
periodiek voor je klaarstaan. De 
digiccountants zijn in staat met 
behulp van geraffineerde ICT ef-
ficiënt en in bulk te produceren, 
en daardoor tegen lage kostprijs. 
De digiccountant ontsluit de fi-

nanciële administratie via inter-
net in de vorm van een dash-
board, waar online/realtime de 
resultaten van onderneming zijn 
te monitoren zoals omzet, kos-

ten, en standen van debiteuren/
crediteuren/voorraad en liquide 
middelen,  afgezet tegen bran-
checijfers zodat je meteen weet 
hoe goed je het doet. De markt 
concurreert op prijs, en massa in 
klanten is nodig om de investe-
ringen in IT te dekken en om te 
kunnen overleven als bedrijf. Een 
kostengedreven bedrijfsfilosofie.

Wanted: Proces- en IT-kenners 
& informatiespecialisten
De Digiccountant is een ware ad-
ministratieve processenkenner 
(denk aan BIV) en voelt zich zeer 
thuis in IT. Hoewel de dienstver-
lening standaard is moet deze 
natuurlijk nog wel, samen met 
de IT leverancier, ontworpen, 
onderhouden en vernieuwd wor-
den. Dat vraagt creatievellingen 
die een complex probleem een 
ware uitdaging vinden.  De infor-
matiestromen die de IT verwerkt 

van de klant worden continu be-
waakt. Informatiespecialisten 
kunnen in deze stromen patro-
nen herkennen en dit, deels ge-
automatiseerd, omzetten in sig-
nalen naar de klant. Beste klant: 
de liquiditeit loopt op, tijd om 
geld langduriger weg te zetten 
als belegging. Of, je blijft achter 
op je eigen begroting terwijl de 
markt groeit, wat is er aan de 
hand? Hier kan extra toegevoeg-
de waarde liggen bovenop de 
standaard geproduceerde dienst-
verlening. En hiermee schuif je in 
het business model  langzaam op 

naar het andere uiterste, de Spe-
cialcountant. Arbeidsperspectief? 
Prachtig  werk voor mensen die 
puzzelen met informatiestromen, 
IT en informatiesystemen leuk 
vinden.

2. De specialcountant - 
Mensgebaseerd problee-
moplossen
De andere kant van de schaal 
wordt ingenomen door de ac-
countant als probleemspecialist. 
Klanten bij dit kantoor zoeken op 

“De digiccountant  
ontsluit de finaniele 
adiministratie via  

internet in de vorm 
van dashboard”

“De  
informatiestromen die 
de IT verwerkt van de 
klant worden continu  

bewaakt ”
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maat gemaakte oplossingen voor  
gecompliceerde en samenge-
stelde problemen op het gebied 
van (financiële) administratie, 
rapportage en brede financiële 
en fiscale vraagstukken. De Spe-
cialcountant lost deze op samen 
met andere specialisten in nau-
we en persoonlijke face-to-face 
communicatie met de klant. Mis-
schien dat deze accountant zich 
specialiseert in bepaalde klant-
sectoren, zoals woningcorpora-
ties, productiebedrijven of lokale 
overheid. Focus in kennis in de 
gekozen sectoren vergroot de 
mogelijke toegevoegde waarde 
ten opzichte van de concurrent. 
Dit rechtvaardigt een tarief op 
maat, dat ook nog eens hoger 
mag zijn dan die in de massapro-
ductie. De belangrijkste hulpbron 
is de medewerker zelf die in het 
hele proces de meeste waarde 
toevoegt voor de klant. Opleiding 
en vorming van de accountants 
staan centraal om de kwaliteit te 
handhaven. 

Wanted: Relatiemanagers, ana-
lytici & inhoudelijk specialisten
De Specialcountant wordt be-

menst door kundige adviseurs. 
Je beschikt over uitstekend ont-
wikkelde sociale en analytische 
vaardigheden om problemen met 
klanten te definiëren, ontrafelen 
en oplossen. Daarnaast beschik 
je over brede en diepe vakken-
nis of weet deze effectief te or-
ganiseren met ketenpartners. Je 
vindt het wederom leuk te puzze-

len in dit accountantskantoor van 
de toekomst, maar dan meer met 
de vakinhoud. Aangevuld met re-
latiebeheer, dus je bent ook nog 
eens een uitgesproken liefhebber 
van interactie met je klant.

Solliciteren: waar voel 
jij je thuis?
Twee uiterste perspectieven op 
een schaal. De werkelijke wereld 

“Opleiding en vorming 
van de accountants 

staan centraal om de 
kwaliteit te  

handhaven ”

van de accountantskantoren zal 
er tussenin zitten, in vele sma-
ken. Mijn persoonlijke verwach-
ting is dat de meest succesvolle 
spelers op deze markt diegenen 
zullen zijn die een profiel durven 
te kiezen en de transitie ernaar-
toe volledig doorgaan. Dat maakt 
je als accountantskantoor her-
kenbaar voor je potentiële klan-
ten en is er potentieel kans op 
duurzaam succes door focus.

En jij als student? Door je oplei-
ding accountancy heen blijven de 
twee uiterste beelden op je net-
vlies hangen. De wereld veran-
dert rustig verder, lees je in de 
krant, en langzaam vormt zich 
een voorkeur. Dit artikel zal waar-
schijnlijk snel achterhaald zijn. 
En als je gaat solliciteren voel je 
je toekomstige werkgever eens 
flink aan de tand: welk business 
model heeft hij voor ogen voor 
de toekomst en hoe pas jij daar-
in? Wat wordt er straks van je 
verwacht? Waar voel je je thuis?

Bronnen:
1. Sectorvisie Accountantskantoren Oktober 2011. www.ing.nl
2. Business Model Generatie, Osterwalder/Pigneur (december 2010)

André Miedema is managementadviseur bij Het Zuiderlicht en doceert door het jaar heen een aantal 
vakken in het accountancycurriculum van de Hanzehogeschool.
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12 Jaarplanning verenigingsjaar 2011-2012

Maand Week Datum Activiteit

November 2011 48 Ma. 28 t/m Vr. 2 Verschijning magazine 1

December 2011 48 Do. 01 Donderdag Checkdag

Januari 2012

Februari 2012

Maart 2012

48

50

51

52

01

02

03

03

04

05

06

06

06

07

08

09

11

11

12

12

Do. 01

Ma. 12 t/m Do. 16

Di. 20

Ma. 26 t/m Vr. 30

Ma. 02 t/m Vr. 06

Di. 10

Wo. 18

Do. 19

Ma. 23 t/m 29

Ma. 30 t/m Vr. 5

Ma. 06

Ma. 06 t/m Vr. 10

Do. 09

Ma. 13

Ma. 20 t/m Vr. 24

Do. 01

Di. 13

Do. 15

Di. 20

Do. 22

Themaborrel

Studiereis

Gala

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Nieuwjaarsdiner

Commissie van Voorzitters

Inhouse Ernst & Young

Tentamens

Tentamens

Verschijning Magazine 2

Introductie P/CMV 2e jaars/Hanzecar

Themaborrel

Start colleges

Studieweek

Inhouse KPMG

Interactief MKB-diner

Commissie van Voorzitters

Algemene Ledenvergadering

Themaborrel
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Fotopagina
]aarplanning 2011-2012

Maand Week Datum Activiteit

April 2012 15 Ma. 9 t/m Vr. 15. Tentamens

Mei 2012

Juni 2012

16

17

17

17

18

19

21

22

23

24

25

26

Ma. 16 t/m Vr. 22

Ma.23

Ma. 23

Do. 26

Ma. 30 t/m Vr. 4

Do. 10

Do. 24

Do. 31

Di. 05

Di. 12

Ma.18 t/m Vr.22

Ma. 25 t/m Vr. 29

Tentamens

Verschijning Magazine 3

Start colleges

Inhouse Deloitte

Meivakantie

Lezingborrel met Pro Memorie

Congres, diner en borrel

Bestuursbekendmakingsborrel

Commissie van Voorzitters

Algemene Ledenvergadering

Tentamens

Tentamens

Juli 2012 27

28

28

29

30

Ma. 02 t/m Vr. 06

Ma. 09

Ma. 09 t/m 15

Herkansingen Propedeuse

Getuigschriftenuitreiking

Herkansingen Hoofdfase

Zomervakantie

Zomervakantie
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Elk jaar gaan er weer accountancystudenten naar het buitenland om stage te lopen. Dit jaar hebben we ook 
weer de rubriek Student in buitenland toegevoegd. In dit magazine deelt de oud-voorzitter van Check, Mariël 
Vermeulen, haar ervaringen op Sint Maarten. Hoe is het om nieuwe contacten op te doen in een ander land?

Student in het buitenland

in Parijs, daar had ik een uurtje 
om in het volgende vliegtuig te 
komen. Dit was een hele klus, 
het vliegveld in Parijs is niet zo 
overzichtelijk als ik gehoopt had. 
Uiteindelijk na veel rondvragen 
alles gevonden, daar ging ik!
Eenmaal aangekomen op Sint 
Maarten werd ik opgehaald door 
iemand van PwC. Ik werd afge-
zet bij mijn appartement, daar 
zat ik dan! Eigenlijk was ik zo 
kapot van de reis, dat ik erg 
vroeg naar bed ben gegaan.
De maandag daarop moest ik 
beginnen met stage, ik had dus 
de donderdag en de vrijdag nog 
vrij. In deze dagen kon ik even 
wennen, rondlopen door de 
stad en natuurlijk veel zwem-
men. Heerlijk, aangezien ons 
huis op het strand staat!  Vrij-
dag was ik uitgenodigd op een 
poolparty met allemaal andere 
Nederlanders. Zo heb ik meteen 

een grote groep Nederlanders 
leren kennen, waar we nog elke 
week leuke dingen meedoen . 

Maandag 19 september ben ik 
begonnen met stage. Dit is na-
tuurlijk wel even wennen, 40 uur 
per week. Aangezien dit totaal 
iets anders is dan colleges vol-
gen. Toch valt het tot nu toe heel 
erg mee. Misschien komt dat ook 
door het weer en de omgeving 
hier, iedere avond na stage voelt 
namelijk als vakantie. Gewoon 
omdat het nog zo lekker warm is 
en je in zomerkleding kan rond-
lopen in de herfst (dat gebeurt 
in Nederland natuurlijk nooit!). 
Dat is iets waar ik heel snel 
aan kan wennen, dit klimaat!
Op stage had ik gelukkig meteen 
wat te doen, mijn collega Vanessa 
ging me begeleiden tijdens mijn 
eerste klant. Wat doe je bij welke 

Beste lezers,
Afgelopen weekend schrok ik, 
‘ik ben al meer dan twee maan-
den op Sint Maarten’. Tijdens 
deze gedachte kwam meteen 
de volgende vraag in me op, 
‘waarom zag ik er ook alweer 
tegenop om weg te gaan?’. De 
tijd vliegt hier namelijk voorbij, 
de weken gaan zo snel. Time 
flies when you’re having fun!
Woensdag 14 september ben ik 
in mijn eentje naar Sint Maar-
ten gevlogen, dit was natuur-
lijk wel een beetje spannend. 
Ik moest namelijk overstappen 

post, waar let je op? Erg han-
dig. In de tweede week ging ik 
dan ook meteen met mijn ‘eigen’ 
klant bezig. Hierbij mis ik soms 
nog bepaalde inzichten, maar 
uiteindelijk ging het goed en had 
ik mijn opdracht in een week af. 
Inmiddels zit ik wel in het stagerit-
me, ik heb geen moeite meer met 
vroeg opstaan en de stagedagen 
vallen me erg mee. Tussen 12 en 
2 mag je altijd een uur pauze ne-
men, dan ga ik vaak lunchen met 
andere Nederlandse stagiaires. 
Wat natuurlijk zeer gezellig is.

Naast stage is hier ook genoeg 
te beleven, echt iedere avond is 

Tekst: Mariël Vermeulen onder redactie van Marieke de With

 ‘‘Time flies when 
you’re having fun!’’

 ‘‘Wat doe je bij welke 
post, waar let je op?’’

Profiel:	Mariël	Vermeulen

Naam: Mariël Vermeulen

Leeftijd: 22

Stageplek: PwC Sint Maarten

Studiejaar: 3

Lievelingsdrankje: Wodka  
Lime
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hier wat te doen! Dinsdagavond 
hebben we met een groep mei-
den omgedoopt tot Pizza Night, 
dat is altijd leuk! Met z’n allen 
makkelijk eten na stage en ver-
volgens nog een drankje drinken 
op het strand. Woensdagavond 
is er altijd Ladies Night, donder-
dag een ‘flavours of the Carib-
bean’ party, vrijdag feest in de 
‘soggy dollar bar’, zaterdag is 
er ook iedere week wel iets te 
beleven en zondag is la bamba 
weer erg gezellig! Daarnaast 
gaan we ook nog regelmatig met 
een groep stagiaires eten, plan-
nen we salsa lessen in en maken 
we tripjes naar andere eilanden. 
Ook houden we voetbaltoernooi-
tjes, gaan we paardrijden, heb-
ben we bbq’s op het strand en nog 
veel meer. In een woord geweldig!
Zoals jullie horen kan je hier echt 
iedere dag van de week wel iets 
doen. Echter, als je dat zou doen, 
komt er natuurlijk niets meer te-
recht van stagelopen. Na zo’n be-
stuursjaar valt alles me eigenlijk 
heel erg mee. Vorig jaar was ik 
natuurlijk ook altijd overdag be-

Woensdag is de ladies night, ook 
daar moet na stage wel eventjes 
gekeken worden. Dit is toch vaak 
leuk, je bent daar met een grote 
groep, dat maakt het nog leuker. 
Donderdag is toch vaak een 
avond dat ik lekker niets doe, 
een filmpje kijken ofzo. Heerlijk. 
Vrijdag is de start van het week-
end. Dat is al een reden om ’s 
avonds een feestje te vieren. 
Vaak gaan we naar de ‘sog-
gy dollar bar’ of ‘tantra’. Hier 
zijn regelmatig thema feestjes! 
Zaterdag gaan we vaak wat 
doen. Eilandjes in de buurt be-
zoeken, onderwaterscoote-
ren, een dagje op een boot of 
snorkelen. Ook plannen we ie-
der weekend een strand dag, 
gewoon om even lekker bij 
te komen (en bij te bruinen). 
Zondagavond eten we ook vaak 

‘‘Na zo’n bestuursjaar 
valt alles me eigenlijk 

heel erg mee.’’

zig met school en had ik ’s avonds 
vaak nog afspraken voor Check.
Zo ziet mijn stageweek eruit: 
Maandag, het begin van de 
week, ik zal eerlijk zijn, na het 
weekend blijft het moeilijk om op 
te staan. Toch lukt het me iedere 
maandag weer om op tijd op te 
staan, snel douchen, aankleden 
en naar stage. Ik ga altijd lopend 
naar stage. Het is ongeveer een 
kwartiertje lopen en het is goed 
voor de lichaamsbeweging. Ver-
der doe je hier namelijk alles 
met de auto. Als de stagedag er 
weer op zit ga ik ’s avonds toch 
vaak nog een drankje drinken 
bij le shore. Gewoon omdat het 
gezellig is en omdat het kan.
Dinsdag is onze Pizza Night, dan 
eten we altijd pizza met 7 meiden 
en gaan we daarna genieten van 
salsa muziekjes op het strand. 

met een groep, zo zijn we bij-
voorbeeld bij een restaurantje 
geweest waar alles roze is. Je 
kreeg ook echt een roze ‘hart-
jes klapper’, zie foto. Tijdens het 
etentje trad er een bandje op met 
de gekste kostuums. Ideaal leed-
vermaak op de zondagavond.
Vervolgens begint op maandag 
stage weer en begint eigenlijk de 
hele week, met alle leuke dingen, 
opnieuw. Iedere week is echt ge-
nieten hier. Ik zou iedereen aan-
raden om een stage in het buiten-
land te gaan doen, het lijkt eng 
in je eentje naar ‘de andere kant 
van de wereld’. Maar je bent nooit 
alleen. Ik zou zeggen ‘grijp de 
kans nu deze er is en ga ervoor!’
Voor wie het leuk vind zijn mijn 
avonturen te volgen via de site1.

Liefs, Mariël

S
tudent in het buitenland

1 http://marielvermeulen.waarbenjij.nu
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Krediet aanvragen                                         
Zo vergroot een ondernemer zijn kansen

De president van de Wereldbank verkondigde het al: “Er komt geen tweede recessie, maar door de 
schuldencrisis in Zuid-Europa zijn de risico’s opnieuw toegenomen.” De mkb-ondernemer betaalt hier-
van de rekening: lenen wordt duurder en de bank is nog kritischer dan voorheen, vooral als het gaat 
om het beoordelen van de risico’s. Als een aanvraag éénmaal is afgewezen, is een tweede kans bijna 
onmogelijk omdat de kredietaanvraag dan een negatief stempel draagt. Het loont de moeite om de bank 
maximale zekerheid te verschaffen met een goed doortimmerd plan. 

Kritische beoordeling 
banken 
Ter bescherming van spaarders 
zullen banken moeten voldoen 
aan een minimum kapitaalseis, 
zoals vastgelegd in het interna-
tionaal kapitaalakkoord van Ba-
sel III. Hiervoor nemen zij een 
kritische houding aan bij het ver-
strekken van krediet en maken 
zij een inschatting van het risico 
dat zij lopen. Als gevolg van Ba-
sel III is de aandacht voor het 
zekerheidstekort opnieuw sterk 
vergroot, omdat het een belang-
rijk onderdeel vormt voor de be-
rekening van de kapitaalseis voor 
uw bankier en daarmee voor 
het tarief van de ondernemer. 

De crisis heeft tot gevolg dat de 
prijs van kapitaal voor banken 
stijgt en zij deze direct zullen 
doorberekenen in de tarieven. 
Daarnaast wordt het lastiger om 
bedrijfskrediet te krijgen door-
dat er kritischer dan voorheen 
wordt gekeken naar de risico’s. 
Banken zullen actief aansturen 
op meer en betere zekerheden 

(vastgoed) en objectgebonden 
financiering (lease en factoring). 
Het is belangrijk dat onderne-
mers goed nadenken over maat-
regelen om de gevolgen van de 
kredietcrisis te minimaliseren. 
Een proactieve accountant kan 
met hem of haar meedenken. 

BMKB verruimd met 
honderden miljoenen
Gelukkig is er niet alleen slecht 
nieuws. Medio augustus kondig-
de de minister aan dat de MKB-
borgstellingsregeling (BMKB) 
met enkele honderden miljoenen 
wordt verruimd. De BMKB is een 
succesvolle regeling waarbij de 
overheid garant staat voor een 
deel van de lening die onderne-
mers bij de bank afsluiten. Als 
een ondernemer de lening niet 
kan terugbetalen, dan draagt de 
overheid een deel van het verlies 
van de bank. De BMKB borgstel-
lingsregeling is bestemd voor 
mkb-ondernemingen met maxi-
maal 250 werknemers met een 
jaaromzet tot € 50 miljoen. Ver-
reweg de meeste mkb'ers kun-

nen er gebruik van maken, waar-
onder ook veel vrije beroepers. 
Een bedrijf wordt beschouwd als 
een gevestigde onderneming als 
de ondernemer dit bedrijf lan-
ger dan 5 jaar voert. De vorm 
waarin de ondernemer dit doet 
(natuurlijk persoon of rechts-
persoon) doet niet ter zake. De 
overheid staat borg voor 45% 
bij een lening van maximaal € 
3 miljoen. Startende en innove-
rende bedrijven kunnen rekenen 
op extra gunstige voorwaarden. 
Voor het grotere mkb en kleinere 
grootbedrijf verleent de over-
heid ook de Garantie Onderne-
mingsfinanciering tot 1 januari 
2013. Voor meer informatie, ook 
over bijvoorbeeld de groeifacili-
teit, zie: www.agentschapnl.nl. 

Kredietverlening 
Kredietverlening bij banken 
wordt steeds verder geautoma-
tiseerd. Bij kredietverlening tot 
€ 1 miljoen vindt het goedkeu-
rings- en beheertraject voor-
namelijk gestandaardiseerd en 
geautomatiseerd plaats. Aan de 
hand van de bedrijfsgegevens en 
de jaarcijfers van de laatste drie 
jaar, wordt met behulp van een 
model de creditrating vastgesteld 

‘‘ Het is belangrijk dat 
ondernemers goed 

nadenken over  
maatregelen om de 

gevolgen van de  
kredietcrisis te  
minimaliseren ’’

‘‘ Kredietverlening bij 
banken wordt  
steeds verder  

geautomatiseerd ‘‘

Tekst: SRA
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en het al dan niet willen verstrekken van krediet. Bij de kredietverlening boven € 1 miljoen vindt 
het beoordelingsproces vooral plaats door inschatting van een bankier en een fiatteur die de 
aanvraag moeten goedkeuren. Deze aanvraag dient goed en zorgvuldig onderbouwd te zijn.
 

Let op
Als gevolg van de toegenomen risico’s voor banken worden kredietverleningen tot € 1 miljoen 
toch nog regelmatig persoonlijk beoordeeld. De verwachting is dat dit na verloop van tijd weer 
gestandaardiseerd wordt.

Bankiers beoordelen een kredietaanvraag op basis van: 
 De kredietnemer 
 Het marketingplan 
 Het investeringsplan 
 De cijfermatige onderbouwing 
 De buffer in het bedrijf 

De kredietnemer 
De ondernemer wordt beoordeeld op basis van ondernemerschap en moraliteit. Het onderne-
merschap wordt onder andere bepaald door de presentatie en onderbouwing. De moraliteit van 
de ondernemer door intern te informeren of de onderneming eerder contact heeft gehad met de 
bank en door extern het betalingsgedrag te verifiëren. 

Het marketingplan 
Het marketingplan is het theoretische deel van de kredietaanvraag. Naast een inleiding geeft de 
ondernemer informatie over het product, de plaats, de promotie en het personeel. Het plan geeft 
bijvoorbeeld antwoord op de volgende vragen: 

Inleiding 
 Wie is de ondernemer als kredietnemer? 
 Hoe is de huidige bankrelatie? 
 Waardoor is de kredietbehoefte ontstaan? 
 Welke faciliteiten vraagt de ondernemer? 

Product en plaats
 Hoe ziet het organogram eruit? 
 Bestaat er een fiscale eenheid (bij meerdere BV’s)? 
 Welke producten voert het bedrijf? 
 Is het bedrijf ISO-gecertificeerd? 
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Het investeringsplan
In het investeringsplan geeft de ondernemer aan waarin hij gaat investeren en hoe hij dit wil financieren. 
Hierbij kan gedacht worden aan: 

Financieringsbehoefte 
 Ontstaan door verliezen 
 Vervangingsinvesteringen 
 Uitbreidingsinvesteringen 
 Overname crediteuren 
 Seizoensontwikkeling 
 Herstructureringskosten 

Financieringsvormen 
 De gouden balansregel 
 Aflossingen minimaal gelijk aan afschrijvingen 
 Limiet vaak gekoppeld 
 Borgstellingskrediet (BSK) 

Cijfermatige onderbouwing 
Op basis van het marketing- en investeringsplan wordt de cijfermatige onderbouwing gemaakt. Hieruit 
moet blijken dat de ondernemer de gevraagde kredietfaciliteiten ook kan terugbetalen. Een MKB-advi-
seur (bijvoorbeeld een SRA-accountant) kan de ondernemer informeren, adviseren en ondersteunen bij 
dit maatwerk en de cijfermatige onderbouwing toelichten tijdens een bezoek aan de bank. Een (snelle) 
afkeuring van het totale plan door de bank wordt hiermee voorkomen. 

Creditrating
Aan de hand van informatie die de accountant van de ondernemer verzamelt bij het opstellen van de 
jaarrekening, kan het accountantskantoor een creditrating voor de ondernemer berekenen. De factoren 
die ten grondslag liggen aan de creditrating, waaronder de zekerheidspositie, worden inzichtelijk ge-
maakt, zodat de ondernemer beter kan (bij)sturen en goed voorbereid met de bank om de tafel gaat. 
Veel meer dan bijvoorbeeld de jaarrekening, biedt de rating inzicht in de huidige én toekomstige stand 
van (financiële) zaken. Een belangrijke ondersteuning vóórdat de ondernemer bij de bank krediet aan-
vraagt.

De (SRA-)accountant
Het mkb ondervindt in de praktijk veel moeite bij het aanvragen van krediet bij banken. Het is belangrijk 
om goed op de hoogte te zijn van de belangrijkste do’s en don’ts en mogelijke kansen. Om goed besla-
gen ten ijs te komen en voor een goede cijfermatige onderbouwing is het raadzaam dat de ondernemer 
contact opneemt met zijn accountant.

Dit is een bijdrage van SRA. SRA is de grootste organisatie van kleine en middelgrote accountantskanto-
ren in Nederland. Kijk voor jouw carrièremogelijkheden en de SRA-kantoren in jouw omgeving op 
www.sra.nl

Promotie
 Wat is de omzet, winst, vestiging en perso 
 neelsgrootte van het bedrijf? 
 Is het bedrijf afhankelijk van één afnemer   
 of leverancier? 
 Wat is het marktaandeel van het bedrijf? 
 Welke strategie voert de ondernemer? 

Personeel
 Wat is de managementsamenstelling? 
 Is er een vast of variabel personeelsbe  
 stand? 
 Kent het bedrijf een hoog of laag ziekte  
 verzuim? 
 Kan het bedrijf gemakkelijk nieuw perso  
 neel aantrekken? 
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Professional judgement ge-
vraagd bij  accountantscon-
troles. Durf oude gewoontes 
los te laten 

Veel gehoord: “Dit zat ook in 
het dossier van het voorgaande 
jaar(jaren…); Ik denk dat de 
klant verwacht dat ik er naar kijk; 
Ik doe dit omdat de toetsers het 
zo willen.” Wie kent ze niet? Ik 
hoor ze in ieder geval regelma-
tig. Oude gewoontes zijn moeilijk 
te veranderen, doch vraagt niet 
alleen de markt om verandering, 
ook vanuit de regelgeving zijn 
veel oude gewoontes niet (meer) 
van deze tijd. Daarnaast heeft 
onze eigen vraag naar standaar-
disatie en richting van een aan-
tal jaar geleden geleid tot een 
checklistencultuur en overvloe-
dige documentatie. 

Bron: Accountancy nieuws 
03-11-2011

Nieuwsflits

AEX opent in de plus

In Amsterdam is de beurs vrij-
dag in de plus geopend. Ook de 
andere Europese beurzen begon-
nen hoger. Beleggers zullen op-
nieuw hun blik gericht houden 
op Griekenland. Daarnaast wordt 
uitgekeken naar het belangrijke 
Amerikaanse banenrapport. 

Bron: Dagblad van het Noorden 
04-11-2011

NBA komt met handleiding 
toepassing controlestandaar-
den bij MKB-controles

Ter ondersteuning van de MKB-
praktijk publiceert de NBA van-
daag in concept de ‘Handleiding 
Nederlandse controlestandaar-
den bij de controles in het MKB’. 
Doel hiervan is beroepsbeoefe-
naren inzicht te geven in de toe-
passing van deze controlestan-
daarden en hen te helpen bij het 
efficiënt uitvoeren van kwalitatief 
hoogwaardige controles in het 
MKB.

Bron: Accountancy nieuws 
04-11-2011

Brussel somber over econo-
mische groei 2012

BRUSSEL - Het ziet er somber uit 
voor de economie in de Europese 
Unie. Het herstel is tot stilstand 
gekomen. Volgend jaar zal de 
groei zo’n 0,5 procent bedragen.
Dat stelde Europees Commissaris 
Olli Rehn van Economische Za-
ken donderdag bij de presenta-
tie van zijn herfstprognoses. Hij 
waarschuwt voor het risico van 
een nieuwe recessie. Voor 2013 
ziet het er wat beter uit met een 
verwachte groei van 1,5 procent.
Wat Nederland betreft, voorspelt 
Rehn volgend jaar een beschei-
den groei die vooral zal draaien 
om de vraag uit het buitenland
 
Bron: Nu.nl 10-11-2011

Nederlandse	inflatie	 licht	ge-
daald

DEN HAAG - De inflatie in Neder-
land is in de maand oktober licht 
gedaald tot 2,6 procent, van 2,7 
procent in de voorgaande maand.
Dat heeft het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) donder-
dag bekendgemaakt.
Vooral een daling van de benzi-
neprijs had in oktober een ver-
lagend effect op de inflatie. Ook 
goedkopere vliegtickets zorg-
den voor een gunstig effect op 
het prijspeil. Volgens de Euro-
pees geharmoniseerde methode 
(HICP) daalde de inflatie in Ne-
derland naar 2,8 procent. Dat is 
0,2 procentpunt lager dan in sep-
tember. In de eurozone bleef de 
inflatie 3 procent.

Bron: nu.nl 10-11-2011

Rusland en EU eens over toe-
treding WTO

Rusland en de Europese Unie 
hebben vrijdag hun geschillen 
over toetreding van Rusland tot 
de Wereldhandelsorganisatie 
(WTO) bijgelegd. Openstaande 
twistpunten over onder meer het 
vliegen over Siberië en de auto-
sector werden beslecht.

Er staat volgens eurocommissa-
ris Karel De Gucht (Handel) niets 
meer in de weg voor Rusland om 
aan het einde van het jaar tot de 
WTO toe te treden.

Volgens de vandaag gegeven 
persverklaring heeft Rusland 
toegezegd het betalingssysteem 
voor het vliegen over Siberisch 
luchtruim aan te passen. Nu wor-
den Europese luchtvaartmaat-
schappijen op kosten gejaagd als 
ze over dit gebied vliegen.

Bron: Parool 21-10-2011  

‘Kritisch vermogen toezicht-
houders is knelpunt’

Het kritisch vermogen van toe-
zichthouders en commissarissen 
is regelmatig te licht, zo consta-
teert het IFO (Instituut Financi-
eel Onderzoek). Deze organisa-
tie heeft daarom de functie van 
gastcommissaris geïntroduceerd

Bron: accountant.nl 9-11-2011
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worden!!
Omdat ik dit jaar voor het eerst een Column schrijf voor het Check magazine zal ik mezelf even voor-
stellen voor degenen die mij nog niet kennen. Mijn naam is Edwin Bulthuis (21 jaar) en ik studeer aan 
de Rijksuniversiteit in Groningen, waar ik dit jaar bezig ben met de master- opleiding voor Accountancy. 
De voorgaande vier schooljaren studeerde ik aan de Hanzehogeschool te Groningen. Binnen Check was 
ik actief in de symposiumcommissie en de congrescommissie.

Inleiding
De keuze voor mijn onderwerp is gebaseerd op recen-
te nieuwsartikelen, waarin flinke kritieken worden geuit 
richting de accountant in algemene zin. Een aantal kop-
pen van deze artikelen luiden (Bron: www.accountant.
nl):
- “AFM alert op belangenverstrengeling accountants’’
- “Accountantskantoor zonder smetten na dubbelrol bij  
    Engelse autofabrikant’’
- “Een cultuuromslag is nodig in de accountancy’ (FD)’’
- “Scherpe kritiek PCAOB op objectiviteit accountants        
    controle’’
- “Topman accountantskantoor weg om ‘dubbele pet’     
    (FD)’’
- “AFM: behoefte aan duidelijke onafhankelijkheidsre-      
    gels voor accountants’’

Deze artikelen komen de naam van de ac-
countant niet ten goede en al helemaal niet 
het vertrouwen dat het maatschappelijke 
verkeer in de accountant heeft of dient te 
hebben. Op mijn mening aangaande de vraag 
of accountancy een overheidstaak dient te 
worden zal ik ingaan op twee onderwerpen, 
namelijk vertrouwen en onafhankelijkheid. 

Vertrouwen
Het wezen en het bestaan van het accoun-
tantsberoep is ontleend aan het vertrouwen 
dat het maatschappelijke verkeer in ons 
heeft. Volgens de Van Dale betekent ver-
trouwen “geloof in iemands goede trouw en 
eerlijkheid’’. De grote boekhoudschandalen 
en het gegeven dat de accountant de laatste 
tijd meer dan proportioneel negatief in het 
nieuws komt, hebben ertoe geleid dat het ver-
trouwen  van  het maatschappelijke verkeer  
jegens de accountant een behoorlijke knauw 
heeft opgelopen. Dit heeft er onder meer toe 
geleid dat er nu een zogeheten big-four is, 
in plaats van een big- five. Ik doel hiermee 
op het accountantskantoor Arthur Andersen, 
dat als controlerend accountant meegezogen 
werd in de val van energiegigant Enron. Ver-
trouwen is niet vast te leggen en te contro-
leren met regels. De vertrouwenstheorie van 

Tekst: Edwin Bulthuis onder redactie van Marieke de With
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“Het wezen en het 
bestaan van het 

accountantsberoep is 
ontleend aan het 

vertrouwen”

Limpberg geeft wel twee eisen 
aangaande de rol van de accoun-
tant als vertrouwenspersoon van 
het maatschappelijke verkeer.
1. Het maatschappelijke verkeer 
moet geen overdreven verwach-
tingen  hebben over het werk van 
een accountant als vertrouwens-
persoon van het maatschappe-
lijke verkeer;
2. De accountant moet deugde-
lijk werk leveren om te waarbor-
gen dat het vertrouwen niet be-
schaamd wordt.

Je kunt je afvragen of de accoun-
tant zich in het algemeen en de 
accountantskantoren zich in het 
bijzonder wel houden aan de ei-
sen. Aangaande de eerste eis: 
creëren wij als beroepsgroep 
niet zelf irreële verwachtingen 
aangaande onze rol? Een rondje 
surfen langs een aantal sites laat 
zien dat de meeste accountants-
organisaties een scala aan dien-
sten aanbieden: Internal control 
& SOX 404, Sustainability ver-
slaggeving, compliance services, 
Systems & Process Assurance 
and so on… We presenteren ons 
dus als het ware als een soort 
superman en willen vooral geen 
dienst uitsluiten. De vraag die je 
daarbij kun stellen is of we ons 
niet beter kunnen focussen op 
onze core business: Audit.
Aangaande het deugdelijke werk 
kun je je afvragen of dit het ge-
val is. Er zijn voorbeelden van ac-
countantskantoren die momen-
teel zitting nemen in rechtszaken 
aangaande hun rol bij controle 
cliënten. Een slechte zaak die het 
vertrouwen in de accountant ab-
soluut niet ten goede komt.

Onafhankelijkheid
Dat onafhankelijkheid een hot- 
issue is blijkt al uit een recen-
telijk artikel van het  accoun-

tancynieuws, waarin staat 
geformuleerd dat  de AFM duide-
lijkere onafhankelijkheidsregels 
wil. De tendens aangaande het 
aanscherpen van regels is iets 
wat vaker voorkomt in tijden dat 
het accountantsberoep ter dis-
cussie staat. Gezien ook onder 
meer de komst van de WTA. Dat 
is ook de reden dat alle vierde-
jaars studenten nu een mooie 
boekenbundel hebben aange-
schaft genaamd de HRA. In de 
Verordening gedragscode (VGC) 
kun je onder artikel  (B1-290.1) 
de betekenis van onafhanke-
lijkheid vinden. Samenvattend 
komt het erop neer dat de ac-
countant onafhankelijk dient te 
zijn van de cliënt zowel in ‘’we-
zen’’ als in ‘’schijn’’  om een voor 
ieder  acceptabel oordeel uit 
te spreken.Verderop in de VGC 
worden een aantal bedreigingen 
genoemd die de onafhankelijk-
heid van de accountant kunnen 

bedreigen. Dit zijn de volgende 
bedreigingen:
a. het aanhouden van een fi-
nancieel belang in een cliënt of 
het gezamenlijk met een cliënt 
aanhouden van een financieel 
belang; 
b. een te grote mate van afhan-
kelijkheid van het honorarium 
ontvangen van één cliënt; 
c. het aanhouden van een te 
nauwe zakelijke relatie met een 
cliënt; 
d. de angst voor het verliezen 
van een cliënt; 
e. de mogelijkheid om bij een 
cliënt in dienst te treden; 
f. het verstrekken aan dan wel 
ontvangen van een lening van 
een assurancecliënt of een lei-
dinggevende van een assuren-
cecliënt. 
Ik vraag me af of je met de 
huidige opzet van accountants-
kantoren als accountant wel 

‘‘Samenvattend komt 
het erop neer dat de 
accountant onafhan-
kelijk dient te zijn’’
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“Als je als  
accountantskantoor 
een grote klant hebt 
heb je dan ook de 
‘’ballen’’ om als het 
moet de opdracht 
terug te geven”

“Door van  
accountancy een 
overheidstaak te 

maken”

onafhankelijk kunt zijn. Ac-
countsorganisaties zijn in mijn 
ogen commerciële organisaties 
die als doel hebben een zo hoog 
mogelijke omzet na te streven 
en een zo hoog mogelijk winst-
percentage. Dit is op zich niet 
erg, aangezien we leven in een 
kapitalistische samenleving is dit 
uitgangspunt te billijken. Maar 
het rijmt niet met de onafhan-
kelijkheid die we na streven. Als 

je als accountantskantoor een 
grote klant hebt heb je dan ook 
de ‘’ballen’’ om als het moet de 
opdracht terug te geven omdat 
er ‘’stront aan de knikker is’’, we-
tende dat dit ten koste zal gaan 
van je omzet. Gezien de huidige 
beloningsstructuur van de part-
ners die grotendeels gebaseerd 
is op winstverdeling, lijkt het mij 

dat het wel heel lastig is om te 
laten zien dat je onafhankelijk 
bent. Helemaal gezien de volgen-
de passage uit het rapport van 
de AFM, verschenen op 6 oktober 
2011, met als titel ‘’Prikkels voor 
kwaliteit accountantscontrole 
een verkenning’’:
Bij de helft van de OOB-vergun-
ninghouders is de beloning van 
hun externe accountants gedeel-
telijk gebaseerd op de prestatie-
beoordeling van die externe ac-
countants. Bij de andere helft is 
dit niet het geval.  Bij  drie OOB-
vergunninghouders heeft een 
negatief kwaliteitsoordeel direct 
negatieve gevolgen gehad voor 
de beloning van de betrokken ex-
terne accountants. 
Hiermee speelt wel heel erg be-
dreiging b. ten aanzien van de 
onafhankelijkheid op.

De Accountant als 
ambtenaar
De oplossing om er voor te zor-
gen dat een accountant onafhan-
kelijk de controle kan verrich-
ten is door van accountancy een 
overheidstaak te maken. Hier-
door kunnen controle opdrachten 
worden verricht tegen een vast 

tarief, waardoor de kwaliteit ge-
waarborgd kan worden. Tevens 
worden dan de prikkels wegge-
nomen om een zo hoog mogelijke 
omzet te halen, wat de afhanke-
lijkheid van een klant verkleint. 
Persoonlijk zie ik met name voor 
de controle opdrachten een over-
heidstaak weggelegd, voor sa-
menstellingsopdracht speelt naar 
mijn mening het belang van on-
afhankelijkheid in mindere mate. 

Door van de controlerende ex-
terne accountants ambtenaars 
te maken zijn de accountants in 
staat om objectief en onafhanke-
lijk een onderneming te controle-
ren, waardoor het vertrouwen in 
de accountant weer hersteld kan 
worden.

Voor Check zal dit inhouden dat 
de jaarlijkse studiereis elk jaar 
gepland kan worden naar Den 
Haag. Terugkijkend naar de stu-
diereis van vorig jaar, zal dit geen 
slechte zaak zijn!
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Actuele mening
Nederland moet geen geld
lenen aan Griekenland

Theo van der Werff AA

Volgens mij had Nederland er niets 
in moeten stoppen. Griekenland zou 
dan wel omvallen en failliet zijn, 
maar er zou dan nog meer dan 100 
miljard euro over zijn om daar de 
banken mee te steunen die bij het 
omvallen van Griekenland in de pro-
blemen komen. 
Het faillissement van Griekenland 
zou ons ook inzicht verschaffen in de gevolgen van het 
omvallen van een land. Dan weten we voor de volgende 
keer ook hoe we moeten handelen als een van onze 
andere zwakke Europese broeders in de problemen zou 
komen .
Volgens mij kunnen we in Nederland wel een stootje 
hebben en we leven nog steeds in een diamanten eeuw, 
en een gouden of zelfs zilveren eeuw is ook leefbaar. 
Als Griekenland omvalt kunnen wij de gevolgen voor de 
banken wel dragen.

Hasan Gürkan 4e jaars AC

Solidariteit zou wat mij betreft leidend moeten zijn in de beslis-
sing om Griekenland - en daarmee andere Eurolanden - te steu-
nen in lastige tijden. Nederland heeft immers kunnen profiteren 
van welvarende tijden van de Griekse economie. 
Deze welvaart werd mede gecreëerd met geleend kapitaal. In-
derdaad geleend kapitaal uit de Eurozone. Op dat moment wer-
den risico’s genomen met uitgeleend kapitaal zonder besef van 
mogelijke gevolgen. Dit doet mij denken aan de driehoek waar 
econoom Robert Reich het over heeft in zijn boek ‘Supercapita-
lism’. Kort samengevat: hoger salaris (bankiers), meer rende-
ment (aandeelhouders) en lagere prijzen (consumenten). Zoals 
u aanvoelt, dit is tegenstrijdig. Wij, Nederlanders, hebben via 
deze driehoek genoten van voordelen die Griekenland heeft ge-
had en hierdoor vind ik het aanvaardbaar dat Griekenland wordt 
geholpen in tijden dat zij het moeilijk heeft. 
Hulp bieden moet in ruime zin geïnterpreteerd worden. Bezui-
nigingen doorvoeren welke perspectief bieden aan de Griekse 

Hans Buunk Docent

Vanaf het moment 
dat de Griekse begro-
tingsproblemen zicht-
baar werden, heb ik 
in mijn colleges ge-
zegd dat Griekenland 

Nicky Hazekamp 4e jaars AC

Ik denk dat Nederland meer steun moet 
geven aan het Europese Noodfonds want 
anders stort Griekenland in. Bij een fail-
lissement is Nederland en de rest van de 
Europa niet bij gebaat. Doordat er bij een 
‘’gecontroleerde’’ faillissement het niet 
100% zeker is of dit niet overslaat naar 
andere Zuid-Europese landen. 
Voornamelijk Italië en ook Spanje hebben 
nu al respectievelijk een grote staatsschuld 
en een hoge werkloosheid(momenteel 
meer dan 20% in Spanje). Daarnaast zijn 
de Europese landen bij een faillissement 
van Griekenland over-
geleverd aan de huidige 
grote onzekerheid op de 
financiële markten. Door 
dit scenario zijn de gevol-
gen hiervan niet te over-
zien, mede doordat het 
faillissement van Grie-
kenland kan overslaan 
naar andere landen.

op dat punt niet gesteund moest 
worden. 
Het Verdrag van Maastricht ver-
biedt het, het wordt tijd dat Euro-
pa zich aan zijn eigen  regelgeving 
houdt en bij gebrek aan duidelijk 
beleid ligt straks de helft van de 
eurolanden aan het infuus. Dat 
station is nu gepasseerd. 
Wel moet in deze situatie de reke-
ning vooral bij de beleggers komen 
te liggen en dus lijkt me een Grieks 
default onvermijdelijk. Elke beleg-
ger (van bank tot hedgefonds) die 
nu nog in Griekse obligaties zit 
heeft of te riskant belegd, of ge-
speculeerd, en dat moet niet voor 
rekening van de belastingbetalers 
komen.

bevolking, afschrijvingen op Griekse 
waardepapieren door Europese banken 
en kapitaal verschaffen aan Grieken-
land. Tot slot vermoed ik dat de gevol-
gen voor de overige Eurolanden vele 
malen heftiger zullen zijn op het mo-
ment dat Griekenland failliet zal wor-
den verklaard.
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Beginnend accountant
Iedereen vraagt zich wel eens af hoe het straks is als je begint met werken. Er komt veel bij kijken en 
hoe groot is de overgang van studeren naar werken? Met dit artikel hopen we jullie te laten zien hoe het 
is om als beginnend accountant aan de slag te gaan. Dit artikel is geschreven door Arthur Mooibroek, 
een beginnend accountant bij een accountantskantoor in de randstad. 

Mijn naam is Arthur Mooibroek en ik ben momenteel woonachtig in Delft. Vorig jaar heb ik in het bestuur 
van Check gezeten als interncoördinator en heb ik met veel plezier vier commissies begeleid. Waaronder 
ook de magazinecommissie, daarom vind ik het leuk om te horen dat er een nieuwe groep vol enthousi-
asme aan deze taak is begonnen dit studiejaar. Momenteel ben ik aan het werk bij BDO Westland. Tevens 
ben ik  begonnen met de Pre Master Accountancy bij Nyenrode. Ik zal jullie wat vertellen over de werk-
zaamheden die een assistent zoal uitvoert, de overgang van voltijd studie naar werken en mijn agenda.

Werkzaamheden
Na een intensief jaar in Gronin-
gen, heb ik in de zomervakan-
tie lekker als groenteboer ge-
werkt en een paar weken rust 
genomen, zodat ik vol goede 
moed aan mijn nieuwe avon-

tuur kon beginnen. Mijn eerste 
werkdag was donderdag 1 sep-
tember. Ik werd dan met een 
groepje andere starters op een 
vestiging verwacht en ik kreeg 
daar een introductiecursus, een 
map met informatie, laptop, tas,  
leaseauto (!) enzovoort. Na de 
eerste dag stond ik gelijk al op 
de planning, dus ik mocht mee 
naar een klant. Dat is op zich 
wel fijn, want als je geen plan-
ning hebt zit je op kantoor wat 
kleinere klusjes voor collega’s te 
doen. We gingen naar een skihal 
om daar een interim controle uit-
voeren. Daar ben ik  vooral bezig  
geweest met een lijncontrole op 
inkopen, betalingen, verkopen 
en ontvangsten. Hiermee test je 

zit er altijd een ervaren assis-
tent of junior manager bij, waar 
je altijd met al je vragen terecht 
kan. Als assistent heb ik vooral 
uitvoerende taken. Dat betekent 
aansluitingen maken tussen de 
jaarrekeningposten met subad-
ministraties (bijvoorbeeld debi-
teuren), daar weer onderliggende 
facturen bij opvragen, deze in-
scannen en in het digitaal dossier 
voegen (het meeste moet tegen-
woordig digitaal), cijferbeoorde-
lingen uitvoeren, enzovoort. Vaak 
moet je ook langs de controller of 
hoofd administratie om uitleg te 
vragen over bepaalde posten of 
mutaties. Als je alle werkzaam-
heden die in het werkprogram-
ma staan hebt uitgevoerd, moet 
je nog je conclusie vastleggen. 
Hierbij wordt mij steeds uitdruk-
kelijk verteld dat deze conclusie 
moet volgen uit je bevindingen 
en dat je niet zomaar ‘juist ver-
antwoord’, ‘volledig verantwoord’ 
of ‘deze procedure bestaat zoals 
in opzet is beschreven’ op moet 
schrijven. Er wordt van je ver-
wacht dat je logisch nadenkt, dat 
is soms nog best lastig, met de 
redelijk beperkte kennis van het 
Hbo. Maar je merkt wel dat na 
een aantal keren het wat meer 
vanzelf gaat, dus geen reden tot 
zorgen. Uiteraard moet er ook 

het bestaan van de AO/IB van de 
klant. De opzet wordt eerst be-
oordeeld, dit is de procedurebe-
schrijving en later kijken we ook 
nog naar de werking van de AO/
IB door een proceduretest uit te 
voeren. Dit was voor mij de eer-
ste keer dat ik een interim-con-
trole uitvoerde, dus alles was erg 
leerzaam.

We zitten vaak met een team van 
drie tot vier man bij een klant, 
wat het werk gezellig maakt. Ook 

“Kreeg daar een 
 introductiecursus,

een map met 
informatie, laptop, 

tas, leaseauto”
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Tekst: Arthur Mooibroek onder redactie van Mesut Ünal
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regelmatig koffie worden ge-
haald voor de collega’s, want dat 
is de brandstof voor de meeste 
accountants merk ik. Naast de 
werkzaamheden bij de klant heb 
ik, als ik op kantoor zit, ook al-
gemene klusjes zoals het opstel-
len van een budgetbrief, letter of 
representation, notulen AvA en 
planningsbrieven. Dit klinkt heel 
moeilijk, maar overal zijn tegen-
woordig standaarden voor die je 
van het intranet haalt, je hoeft 
ze vaak alleen nog maar kritisch 
door te nemen en klantspecifiek 

“Naast alle  
werkzaamheden heb 

je als starter ook 
regelmatig cursussen”

te maken. Naast alle werkzaam-
heden heb je als starter ook re-
gelmatig cursussen. Dat vind ik 
wel een leuke afwisseling naast 
het gewone werk. Dit is meest-
al met alle starters uit de regio 
en het gaat dan in op bepaalde 
posten uit de balans of winst- en 
verliesrekening die we tijdens de 
interim-controle tegen komen. 
Heel leerzaam en ook erg gezel-
lig. Meestal worden we verwend 

met broodjes tussendoor, dus mij 
hoor je niet klagen. Het is ook 
een goede manier om collega’s 
te leren kennen die in hetzelfde 
schuitje zitten als jij.

Overgang voltijd studie 
naar werken
Het werken is wel wat arbeidsin-
tensiever dan de studie vorig jaar 
aan de Hanze. Vorig jaar was het 
nog ongeveer 16 uur college in 
de week, met daarnaast wat in-
geplande studie-uren, nu moet 
je gewoon elke dag tussen half 
zeven en zeven uur je bed uit. 
Dat is wel even anders! Gelukkig 
ben ik een ochtendmens en heb 

ik daar niet zoveel moeite mee. 
Maandag tot en met donderdag 
werk ik van plusminus half negen 
tot half zes en vrijdag is het stu-
diedag, van half tien tot vier uur. 
Wat ik wel merk is dat je veel 
leert van werken in de praktijk, 
elke dag wel weer wat nieuws. 
Elke dag kom je iets nieuws tegen 
of elke dag leer je iets nieuws.
Persoonlijk was ik er wel aan 
toe om te gaan werken, mede 
doordat ik wat ouder was dan de 
meeste andere bij het afronden 
van de Hbo (ik moet helaas nog 
wel kosten & opbrengsten her-
kansen). Wat mij heel erg bevalt 
is de extra financiën die je nu 
elke maand op de bankrekening 
ziet verschijnen en de ‘bijna gra-
tis’ auto die je tot je beschikking 
hebt. Ik heb de eerste maand 
ook meteen 6.500 km gereden… 
heerlijk! Wat wel wennen is, is 
de combinatie van werken en le-
ren. Vaak ben je namelijk om zes 
uur thuis, moet er nog gekookt 

worden en daarna wil je eigenlijk 
even ontspannen met ‘de wereld 
draait door’ of een pokertoer-
nooitje op de laptop. Maar vaak 
moet er toch ook nog even een 
lastig artikel (in het Engels) van 
20 pagina’s gelezen worden. Ik 
heb gemerkt dat de week een 
goede planning vereist. Nu lukt 
dat nog niet altijd, maar dat zal 
toch wel moeten als je de studie-
punten wil halen. 
Colleges zijn op vrijdag wel erg 
interessant, momenteel heb ik 
drie vakken: BIV, Auditing (Lac) 
en Financial Accounting. De Audi-
ting colleges worden centraal ge-
geven in Breukelen en de andere 
twee heb ik in Rotterdam. Op de 
centrale colleges zie ik altijd twee 
bekenden uit Groningen, dus die 
praten mij nog wel eens bij over 
de mooiste studentenstad van 
Nederland.

Agenda
Mijn agenda is over het alge-
meen nog vrij simpel: of je zit bij 
de klant van half negen tot half 
6, of op kantoor. Tussendoor heb 
ik hier en daar een cursus, afde-
lingsoverleg of coachmomenten. 
Wat ik ook al een paar keer heb 
gehad zijn de informele borrels, 
diners en uitjes, daar wordt je als 
net ex-voltijdstudent natuurlijk 
vrolijk van. Dat maakt de over-
gang van Groningen (lees vooral 
Check) en werken in de Randstad 
een stuk aangenamer.

Als laatste nog een tip voor de 
studenten: Denk goed na over 
de te volgen weg na de Hbo. Vol-
tijd Master is over het algemeen 
sneller te behalen, dit hoor ik van 
veel collega’s. Met het traject 
werken en leren heb je de voor-
delen van praktijkervaring op-
doen en meteen geld verdienen. 
Kortom dit is voor iedereen an-
ders, ik ben in elk geval gelukkig 
met mijn keuze tot nu toe. Veel 
geluk voor de toekomst!

B
eginnend accountant
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Laat je talenten bij ons tot 
bloei komen als accountancy 
je passie is.

Smids en Schakel, accountants en adviseurs is
een accountantskantoor met ruime ervaring in de
ondersteuning en advisering van het midden- en
kleinbedrijf in Noord-Nederland. Wij zijn een full
service accountantskantoor met alles wat de onder-
nemer van vandaag nodig heeft: van accountants-
werkzaamheden en fiscaal-juridisch advies tot en
met uiteenlopende bedrijfsadviezen.  

Balthasar Bekkerwei 74
Postbus 2525
8901 AA  Leeuwarden

Telefoon (058) 213 03 05
h.hoekstra@smidsenschakel.nl
www.smidsenschakel.nl
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Tuacc publiceert verslag van 
bijeenkomst met AFM
 
De hervorminsgezinde accoun-
tants verenigd in Tuacc organi-
seerden op 6 oktober hun zesde 
bijeenkomst waarin het gesprek 
met de AFM werd aangegaan 
over het onderwerp ‘kwaliteit’. 
Vandaag is op de website van 
Tuacc het verslag van de bijeen-
komst met de AFM gepubliceerd.

Bron: Accountancynieuws.nl 
10-11-2011

Brussel somber over econo-
mische groei 2012

Het ziet er somber uit voor de 
economie in de Europese Unie. 
Het herstel is tot stilstand geko-
men. Volgend jaar zal de groei 
zo’n 0,5 procent bedragen, 
tegen een verwachte groei van 
zo’n 1,5 procent dit jaar. Dat 
stelde Europees Commissaris 
Olli Rehn van Economische Za-
ken vandaag bij de presentatie 
van zijn herfstprognoses.

Hij waarschuwt voor het risico 
van een nieuwe recessie als niet 
snel wordt ingegrepen. Voor 
2013 ziet het er wat beter uit 
met een verwachte groei van 
1,5 procent in de hele unie.

Bron: Parool 10-11-2011

Belastingplan 2012. Fiscaal 
partnerbegrip

Met ingang van 1 januari 2012 
wordt het fiscaal partnerbegrip 
zodanig uitgebreid dat ook de 
zogenaamde samengestelde 
gezinnen (hier wordt onder ver-
staan: ongehuwd samenwonen-
den die samen met een of meer  
minderjarige kinderen uit een 
vorige relatie in de Gemeente-
lijke BasisAdministratie (GBA) 
op hetzelfde woonadres staan 
ingeschreven) hieronder gaan 
vallen. Een goed moment om 
het fiscaal partnerbegrip weer 
eens even helder op het netvlies 
te zetten.

Bron: Accountancynieuws.nl  
07-11-2011
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Geld moet rollen, maar is er altijd geld? Hoe gemakkelijk kunnen bedrijven tijdens deze crisis kredieten 
verkrijgen? Is dat veranderd tijdens de crisis, een tijd dat ook veel banken het zwaar hebben? Zeker-
heden en onderpanden zijn niet altijd waardebehoudend met de huidige woningmarkt. Wij vroegen ons 
af hoe de bank tegenover het thema ‘geld moet rollen’ staat, en hebben een interview gehouden met 
Richard Hamstra, accountmanager bij Rabobank Noordenveld West Groningen in Leek.
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Kredietverlening bij de Rabobank

Kredietaanvragen en 
crisis
Neemt het aantal kredietaanvra-
gen toe tijdens de crisis? Dhr. 
Hamstra vertelt dat er ook tij-
dens de crisis kredietaanvragen 
zijn, maar dat deze aanvragen 
niet altijd worden gedaan omdat 
het slechter gaat met het bedrijf. 
Zo wordt er bij bedrijven die pro-
ducten of diensten leveren vaak 
eerst ingekocht voordat ze winst 
halen op projecten. Omdat de-
biteuren in crisistijd minder snel 
betalen, zullen de inkopen direct 
moeten plaatsvinden en wordt 
er pas na oplevering en na het 
versturen van de factuur betaald. 
Deze tijd moet overbrugd wor-
den en daar is geld voor nodig. 
Veel bedrijven vragen dan ex-
tra rekening-courant op om dit 
te bekostigen.  Omdat debiteu-
ren een langere betalingstermijn 
hebben dan crediteuren, spreken 
bedrijven hun rekening-courant 
krediet aan.

Het is bij iedere kredietaanvraag 
de vraag of dit is omdat het min-
der met de onderneming gaat en 
deze daarom liquiditeitstekorten 
heeft (verliesfinanciering) of om-

dat de vraag bij de ondernemer 
aantrekt.  Deze vraag zal bij ie-
dere aanvraag beantwoord moe-
ten worden door de bank. 

Bij Rabobank Noordenveld West 
Groningen wordt er sterk geke-
ken naar de ondernemer die een 
extra krediet aanvraagt en de 

manier waarop de ondernemer 
zijn organisatie heeft ingericht. 
Het is in tijden van crisis name-
lijk heel belangrijk dat je als be-
drijf flexibel bent. De vraag naar 
producten of diensten bij bedrij-
ven loopt tijdens de crisis veelal 
terug, en de vraag is hoe een 
bedrijf dit op kan vangen. Is het 
bedrijf flexibel genoeg? Zo kan 
bij een bedrijf dat veel oproep-
krachten in dienst heeft, gemak-
kelijker bezuinigd worden op per-
soneel. Bij een bedrijf met veel 
oproepkrachten zijn de loonkos-
ten voor een groot gedeelte vari-
abel, wanneer een bedrijf alleen 
vaste medewerkers heeft zijn dit 
allemaal vaste kosten. Daarnaast 
is het bij productiebedrijven vaak 
het geval dat er veel machines 
zijn die veel vaste kosten met 
zich meebrengen. Het is echter 
ook mogelijk om deze machines 
kort te leasen, waardoor de ma-
chines gemakkelijker afgestoten 
kunnen worden. Door veel vaste 

kosten flexibel te maken, kan een 
onderneming sneller inspelen op 
veranderingen en hoeft er tijdens 
de crisis niet direct extra krediet 
aangevraagd te worden. 

Dhr. Hamstra geeft aan dat het 
belangrijk  dat een klant zich be-
wust is van de snel veranderende 
wereld en dat hij weet dat zijn 
bank hierin een goede sparring-
partner is. Dit is niet alleen met 
betrekking tot de crisis, maar ook 
in het algemeen verandert de 
vraag  veel sneller dan vroeger. 

Tekst: Tom van der Veen en Marieke de With

Richard Hamstra is werkzaam 
als accountmanager zake-
lijke relaties bij de Rabobank 
Noordenveld West Groningen 
in Leek. Hij heeft eerst bij 
Achmea gewerkt op de pensi-
oendesk en is daarna overge-
stapt naar de ING. Sinds 2006 
werkt hij bij de Rabobank als 
Private Banker gericht op on-
dernemers en sinds een jaar 
ook als accountmanager zake-
lijke relaties. Hij bedient vooral 
de grotere bedrijven waarvan 
hij het eerste aanspreekpunt 
is. Hij zit regelmatig met de 
accountant en de klant om ta-
fel wat de lijnen kort maakt, 
waardoor sneller ingespeeld 
kan worden op wensen van de 
klant. Daarnaast heeft Richard 
de beschikking over vele spe-

cialisten voor de klant waar-
onder een Pensioendesk waar 
zowel DGA pensioen alsmede 
collectieve pensioenvraag-
stukken opgelost kunnen wor-
den tegen heldere tarieven. 

“Door veel vaste kos-
ten flexibel te maken, 
kan een onderneming 

sneller inspelen op 
veranderingen”

“Oudere ondernemers 
zijn veelal gestart in 
een andere tijd en 
vinden het nog wel 

eens lastig om met de 
snelle veranderingen 

om te gaan”
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Neem bijvoorbeeld een iPad: Er 
komt zeer regelmatig een nieuwe 
versie uit, en dan loopt de vraag 
naar de oude versie gelijk sterk 
terug. Ondernemers moeten zich 
hiervan bewust zijn, omdat ze 
dan beter kunnen inspelen op de 
vraag van klanten als ze veran-
deringen op tijd signaleren. 

Daarom kijkt de bank bij nieu-
we kredietaanvragen in eerste 
instantie naar hoe de onderne-
mer in deze crisis wil onderne-
men. Wil de ondernemer mee in 
deze veranderende wereld? En is 
de ondernemer daar ook toe in 
staat? Oudere ondernemers zijn 
veelal gestart in een andere tijd 
en vinden het nog wel eens lastig 
om met de snelle veranderingen 
om te gaan. Als de switch echter 
niet gemaakt wordt zal het voor 

de ondernemer moeilijk zijn om 
te overleven in deze crisis, om-
dat klanten minder trouw zijn 
in crisistijden waarin ieder dub-
beltje omgedraaid moet worden. 
De bank kijkt hier ook naar en 
zal dan niet zo snel, of helemaal 
geen krediet willen verlenen. Er 
wordt in eerste instantie dus echt 

gekeken naar hoe de onderne-
mer in zijn bedrijf staat, en hoe 
hij inspeelt op de veranderingen 
in de markt.  Daarna wordt er 
gekeken naar de rentabiliteit en 
de zekerheden die het bedrijf kan 
bieden, want als het eerste niet 
goed zit, dan zal de rentabiliteit 
op termijn zakken en zal de klant 
niet aan zijn verplichtingen kun-
nen voldoen. 

Geld lenen?
Willen banken tijdens de crisis 
minder snel geld uitlenen? Of 
aan een klant wel of geen kre-
diet verleend wordt hangt af van 
het feit of hij de investering wel 
of niet terug gaat verdienen. Als 
de tijd tegenzit ga je dit minder 

snel terugverdienen dan als de 
tijd meezit. De vraag voor de on-
dernemer is dan of hij wel of niet 
moet gaan investeren, niet of er 
gefinancierd moet worden, dat 
komt later pas. Ook bij vervan-
gingsinvesteringen (bijvoorbeeld 
het vervangen van bedrijfsau-
to’s) is het van belang dat de 
ondernemer erbij stilstaat of hij 
dit terug gaat verdienen. In tij-
den van economische groei kan 
er vrij makkelijk vanuit gegaan 
worden dat de vraag van produc-
ten wel toeneemt. Maar dat is nu 
niet meer zo. De tijd verandert 
en er kan niet klakkeloos vanuit 
gegaan worden dat het terugver-
diend wordt. Het is belangrijk om 
de ondernemer daar ook bewust 
van te maken, want het is soms 
helemaal niet in het belang van 
de klant om extra krediet te ver-
strekken. Maar als een aanvraag 
goed onderbouwd is en de klant 
aan kan tonen dat hij het terug 
gaat verdienen zal er zeker kre-
diet verleent worden. 

Daarnaast wordt er ook nog een 
gevoeligheidsanalyse gedaan. 
Als er een prognose is dat een 
machine binnen zes jaar wordt 
terugverdiend bij een productie 
van duizend stuks per jaar, dan 
blijft het de vraag of dit de ko-
mende zes jaar ook geproduceerd 
zal worden. Als het een product 
is dat erg gevoelig is op de markt 

“Daarna wordt er ge-
keken naar de renta-
biliteit en de zeker-

heden die het bedrijf 
kan bieden”
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kan het gebeuren dat er maar 
achthonderd in plaats van dui-
zend stuks per jaar geproduceerd 
worden. Dan moet er opnieuw 
gekeken worden of de investe-
ring dan nog wel terugverdiend 
kan worden. Dhr. Hamstra geeft 
aan dat het in tijden van econo-
mische terugval ook een optie is 
om een machine kort te leasen. 
Dan kan de machine snel worden 
afgestoten als de vraag naar het 
product afneemt, en daarmee 
stoppen ook meteen de lasten. 
Uiteindelijk speelt de kasstroom 
een grote rol,  deze bepaalt of 
de rente en aflossingen betaald 
kunnen worden en daarmee of 
er gefinancierd kan worden. Dat 
is voor de bank het belangrijkste 
uitgangspunt. Geboden zeker-

heden zijn hierbij zeer welkom, 
maar gelden als comfort voor als 
het misgaat. Een scenario waar 
geen van de partijen in terecht 
wil komen. Uiteindelijk begint ie-
dere relatie bij de Rabobank bij 
vertrouwen in de ondernemer en 
zijn onderneming. 

Nieuwe klanten
De Rabobank heeft een vrij streng 
deurbeleid voor nieuwe klan-
ten met financieringsverzoeken. 

“Is het van belang dat 
de ondernemer erbij 

stilstaat of hij dit 
terug gaat verdienen”

Ze gaan als coöperatieve bank 
voor een relatie op langere ter-
mijn en laten bestaande klanten 
niet zomaar vallen. Er wordt bij 
de Rabobank kritisch gevraagd 
waarom een klant wil overstap-
pen, want niet iedere klant stapt 
om een positieve reden over naar 
een andere bank. Dhr. Hamstra 
bedient zelf de grotere bedrijven 
in het werkgebied van Rabobank 
Noordenveld West Groningen en 
heeft vrijwel niet met starters te 
maken. Het grote verschil tussen 
de Rabobank en andere banken 
is dat de Rabobank een coöpe-
ratie is. Daardoor zijn er geen 
aandeelhouders die elk jaar ex-
tra winst willen zien. Er moet wel 
winst gemaakt worden, maar dat 
is vooral om aan het eigen ver-
mogen toe te voegen. Hiermee 
borgt de bank nog beter zijn be-
staan, waarmee hij zijn langdu-
rige relatie met de klant kan con-
tinueren.

Grote bedrijven
Zoals net al naar voren kwam 
werkt dhr. Hamstra vooral met 
grote bedrijven. Bij grote be-
drijven speelt vaak meer dan bij 
kleine eenmanszaken. Dat maakt 
het voor hem juist interessant: 
Bij zulke klanten moet er ook 
goed meegedacht worden en kun 
je als bank werkelijk toegevoeg-
de waarde leveren. De Rabobank 
werkt veel samen met de ac-
countant van een onderneming. 
In het verleden keek de accoun-
tant veelal in zijn achteruitkijk-

spiegel, maar nu kijkt hij meer en 
meer door de vooruit. Dit heeft 
de bank ook nodig, want het 
gaat erom hoe de klant in de toe-
komst wil gaan presteren. Als er 
nu geïnvesteerd wordt en krediet 
aangevraagd wordt bij de bank, 
moet dit in de toekomst ook weer 
afgelost worden. Daarom is het 
in veel gevallen zowel voor de 
bank als voor de klant goed om 
een rentabiliteitsprognose als-
mede een liquiditeitsprognose op 
te laten maken door zijn accoun-
tant.  Deze geven weer wat de 
levensvatbaarheid van de onder-
neming is en hoe veel geld er de 
komende jaren beschikbaar is. 

Banken zijn kritischer geworden 
en ze willen de klant meer laten 
nadenken over zijn beslissing om 
te investeren. Als het niet terug-
verdiend kan worden wordt er 
geen krediet verleend door de 
bank. Dit komt niet alleen door 
de crisis, maar ook door de snel 
veranderende markten en de 
veranderende vraag van consu-
menten. Als ondernemer is het 
ook erg belangrijk om hierin mee 
te gaan!

“ Bij grote bedrijven 
speelt vaak meer dan 

bij kleine 
wwweenmanszaken”
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Chippendale
Ook dit jaar is de Chippendale er weer! In elk magazine zal een bestuurslid geinterviewd worden, zo 
komt u ook te weten wat de achtergrond van onze bestuursleden is. Verder vertelt het bestuurslid ook 
over zijn functie, interessant voor als u misschien ook denkt om het bestuur te gaan doen! In het eerste 
magazine hebben we de penningmeester van Check geinterviewd: Jelmar Rozema. 

Mijn naam is Jelmar Rozema, ik 
ben 20 jaar en vierdejaars stu-
dent Accountancy. Dit is mijn 
tweede jaar dat ik actief ben bin-
nen Check. Het eerste jaar heb 
ik de Bedrijfsbezoek &Studiereis 
commissie gedaan en nu zit ik in 
het bestuur als penningmeester. 

Ik kom oorspronkelijk uit Assen 
en heb één zusje. Ik woon nu 
anderhalf jaar op kamers hier in 
Groningen, in de Rivierenbuurt 
achter het station en dit bevalt 
mij uitstekend. Ik werk al vieren-
half jaar bij een groente speci-
aalzaak en ga nog elk weekend 
naar mijn ouders omdat ik op za-
terdag werk. 

Ik wist al heel lang dat ik accoun-
tancy wilde gaan studeren. Toen 
ik een jaar of 12 was liep ik al 
mee met mijn vader, die ook ac-
countant is. Op zijn kantoor hielp 
ik met sorteren en labelen van  
rapporten en dossiers en ik vond 
het helemaal geweldig. Op de 
Havo koos ik het profiel Econo-
mie en Maatschappij met M&O. 
De ‘liefde’ voor cijfers was er bij 
mij al vroeg. 

Tijdens een  wintersportvakan-
tie met mijn vader, berekende ik 
samen met hem de kosten per 
kilometer skiën. Dit deden we 
doormiddel van het totaal aantal 

geskiede kilometers volgens de 
lengte van de skiliften plus een 
opslag voor de pistes. Ik ben er  
dus echt mee opgegroeid en wist 

al erg snel dat ik accountant wil-
de worden. 

In het derde jaar van de opleiding 
heb ik stage gelopen bij Ernst & 
Young hier in Groningen. Tijdens 
mijn stage heb ik voor mijn ge-
voel meer geleerd dan in mijn 
hele schooltijd. Het was echt de 
theorie in de praktijk brengen. 
Verder heb ik ook toen bevesti-
ging gekregen dat accountancy 
echt wel een heel leuk vak is.  

Bij Check ben ik de penningmees-
ter. Ik maak de begroting,  ver-
stuur de facturen, in de contribu-
ties en aan het einde van het jaar 
maak ik de jaarrekening. Ik heb 

voor de penningmeester gekozen 
omdat ik dan bepaalde aspecten 
van de studie in de praktijk kan 
brengen, en daarom denk ik  dat 
de functie een goede aanvulling 
is op mijn studie. Naast mijn 
functie als penningmeester ben 
ik de intern coördinator van de 
magazine commissie. Dit houdt 
in de ik af en toe vergaderingen 
bijwoon en met de voorzitter 
contact houdt over de vorderin-
gen van de commissie en deze 
voortgang weer communiceer 
met de rest van het bestuur. 

Daarnaast heb ik ook druk met 
mijn studie, ik ben nu bezig met 
de OAT en hoop in februari te 

Bijbaan / Bijlenen
AA / RA
Adidas / Pal Mall
Bier / mixdrankje
Congres / Symposium
Kater op school / Les 
skippen
Kamer / Thuis
Red Bull / Cola
Amerika / EU
Buitenland/Binnenland
Groot kantoor / Klein 
kantoor
Hond / Kat
Berg / Dal
Auto / Motor
Tentamen / Project

Tekst: Tom van der Veen en Marieke de With

‘‘  Toen ik een jaar of 
12 was liep ik al mee 

met mijn vader, die ook 
accountant is ‘‘
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gaan afstuderen. Dit alles zorgt 
er voor dat mijn agenda aardig 
vol zit, bijna elke avond heb ik 

wel wat te doen. Vooral nu veel 
verenigingen constitutieborrels 
hebben, kan ik elke avond wel 
ergens naartoe. Dit zorgt er voor 
dat ik goed leer plannen. Ook leer 
ik veel van de vergaderingen, 
doordat je veel moet samenwer-
ken, overleggen en discussiëren. 
Wat ik nog meer leuk vind bij 
Check is dat het een uitstekende 
plek is om te netwerken, zowel 
met leden als kantoren.

Mijn vrije tijd besteed ik aan 
vrienden, gezellig wat drinken. 
Ook probeer ik regelmatig naar 
de sportschool te gaan om te fit-
nessen, hoewel dat er wel eens 
bij in schiet vanwege school en 
het bestuur. Ook een avond lek-
ker op de bank vind ik heerlijk, 
helaas komt dat niet zo vaak 
meer voor.

Waar ik bang voor ben? Tja, las-
tige vraag. Ik hoop dat ik dit jaar 
niet een verkeerde naam in een 
contract of brief zet. Of een brief 
aan het verkeerde kantoor stuur. 
Bij CMV1 in het tweede jaar 
schreef ik de naam van de lerares 
verkeerd in een e-mail aan haar. 
Daar kwam achteraf nog wel een 
grapje over!

‘‘  Tijdens een 
 wintersportvakantie 

met mijn vader, 
berekende ik samen 

met hem de kosten per 
kilometer skiën ‘‘

Waar je mij ’s nachts voor wakker 
mag maken is de mededeling dat 
we onmiddellijk op wintersport 
gaan. Een heerlijk zonnetje, 
hoog op de berg, verse sneeuw 
en natuurlijk de après-ski, wat 
wil je nog meer?!  Ik ben op dit 
moment bezig om uit te zoeken 
of ik dit jaar weer kan, misschien 
ga ik nog met Ruben Kroezen, de 
voorzitter van dit jaar welke in 
één van de volgende magazines 
nog zal worden voorgesteld. 

Over 10 jaar hoop ik te beschik-
ken over een baan binnen de Ac-
countancy en mijn RA titel. Ik 
hoop op een burgerlijk leventje 
met huisje, boompje, beestje. 
Graag wil ik in het noorden blij-
ven, ik blijf een echte noordeling! 

‘‘ik blijf een echte 
noordeling! “

‘‘Dit alles zorgt er voor 
dat mijn agenda aardig 

vol zit “
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Tijdens je studie heb je een schat aan kennis opgedaan, je bent slim, sociaal en ambitieus en nu 
wil je aan de slag. Bij ons kun je al je kwaliteiten volop ontwikkelen.

Je ideeën zijn meer dan welkom 
Ook wij zijn ambitieus. We werken in Nederland met 4.600 mensen in twaalf vestigingen op de 
gebieden Audit & Assurance, Tax & Human Resource Services, Advisory en Compliance Services. 
We willen de beste en meest innovatieve oplossingen bedenken voor de vraagstukken van onze 
klanten. Dat kan alleen als onze mensen vanuit allerlei oogpunten naar die vragen kijken. 
Dus maakt het minder uit wat je precies gestudeerd hebt. Het gaat om je ideeën.

Blijf je ontwikkelen  
De lat ligt hoog, maar je staat er niet alleen voor. Je krijgt op dag één een coach die je begeleidt 
en ondersteunt bij je werk en bij het uitstippelen van je carrière. Je werkt samen in teams met 
inspirerende collega’s en volgt opleidingen om je vaktechnisch en persoonlijk te blijven ontwikkelen. 
Zo ontdek je al doende waar je kracht ligt. Je kunt switchen tussen sectoren. Begin je bijvoorbeeld bij 
beursgenoteerde ondernemingen, dan kun je altijd overstappen naar de overheid. En andersom. 
Je kunt ook van PwC-vestiging veranderen, binnen Nederland of over de grens.  

Pak de ruimte die je krijgt 
Je gaat bij ons aan de slag in een open kennisorganisatie. We werken met passie en een gezonde 
dosis lef; zijn open, integer en eerlijk; zeggen geen ja als het nee moet zijn. Het gaat er bij ons 
informeel aan toe. Je krijgt echt de ruimte. We staan open voor je initiatieven. Je start je carrière 
vliegend, ontwikkelt je volop en haalt het beste in jezelf naar boven. Want daar worden onze 
klanten, wij én jij beter van.

Soms hou je alle 
opties open
Soms weet je direct waar je 
aan de slag wilt

Kom verder op werkenbijpwc.nl

4694-68 PwC RC Bedrijfsprofiel A4 Check Magazine.indd   1 11/9/11   11:53:35 AM
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Train Your Brain
Dit jaar zetten we jullie weer aan het puzzelen. De eerst puzzel is eigenlijk een raadsel dat moet worden 
opgelost. Als tweede de wel bekende sudoku, wel in een iets ander jasje. Het zijn twee sudoku’s die aan 
elkaar vastzitten. In elke horizontale en verticale lijn en elk blok moeten de cijfers 1 t/m 9 worden inge-
vuld. De antwoorden van beide puzzels kunt je mailen naar magazine@sv-check.nl. Onder vermelding 
van je naam, klas, adres, postcode en woonplaats. En er zijn weer prijzen te winnen!

Het raadsel:

Plaats een streepje in onderstaande som, om deze kloppend 
te maken.

5 + 5 + 5 = 550
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We waarschuwen je nu alvast voor opdringerige headhunters.
Hoogopgeleid toptalent Gefeliciteerd, je titel is binnen. Op naar je eerste baan. Wordt het een bank, een energiereus, een internationaal 

elektronicaconcern? Als jij droomt van een topbaan bij een multinational of de overheid, is er eigenlijk maar één antwoord mogelijk: Deloitte. 

Veel topbestuurders in Nederland hebben Deloitte als eerste werkgever op hun cv staan. En dat is niet toevallig. Bij ons werk je namelijk al vanaf 

dag één aan innovatieve oplossingen voor én met toonaangevende organisaties. Ondertussen investeer je zo sterk in je eigen marktwaarde dat je 

ook buiten onze organisatie niet lang onopgemerkt blijft. En de kans groot is dat je over een paar jaar voor diverse topfuncties benaderd wordt. 

Zoek jij de beste start van je carrière? Begin eerst hier: werkenbijdeloitte.nl.

DB-002-adv-regulier-210x297-v2.indd   1 21-10-10   14:33


