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Beste lezer,

Hier ligt hij dan alweer, het derde en tegelijkertijd helaas alweer 
het laatste magazine van dit jaar. Het was even hard zwoegen 
maar het is ons weer gelukt om dit magazine voor jullie te maken. 
Deze keer heeft het bestuur gekozen voor het thema ‘onderscheid’. 
Wij hebben getracht de veelzijdigheid van dit thema uit te werken 
in een aantal interviews om een verduidelijkt beeld en inzicht te 
geven. Zo wordt uiteengezet wat de grootte van een organisatie 
aan verschillen met zich meebrengt en is er een interview geweest
waarin wij tips krijgen om onszelf, als studenten, te kunnen onder-
scheiden van de andere studenten en ons perspectief op een baan 
kunnen vergroten.

Als bestuur hebben wij een vrij hectische tijd achter de rug, met 
als hoogtepunt het congres, een dag die in het teken stond van 
de nieuwe manier van werken. Klokslag twaalf uur was het tijd om 
tijdens de congresborrel het kandidaatsbestuur aan de leden voor 
te stellen. Naast deze twee activiteiten hebben wij de afgelopen 
periode meer activiteiten gehad: zo waren er bedrijfsbezoeken 
bij KPMG en Ernst & Young en is er een voorlichting geweest van 
Nyenrode op de Hanzehogeschool. Daarnaast hebben wij de ac-
tieve leden dit jaar getrakteerd op een actieve ledenweekend, dat 
plaats vond in Appelscha.

Maar aan alles komt een einde, zo ook dit verenigingsjaar. Echter 
vrees niet, voor aankomend bestuursjaar is er een nieuw bestuur 
klaargestoomd en zij zijn gedurende de zomervakantie druk bezig 
geweest om ook volgend jaar uitdagende en interessante activitei-
ten te organiseren. 

Voor nu veel leesplezier toegewenst!

Met vriendelijke groet,

Namens het negentiende bestuur van studievereniging Check,

Ruben Kroezen
Voorzitter 2012/2013

Voorwoord Voorzitter
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Q:
Klaar voor de vragen 
van morgen?

Afier. Leer ons kennen.
Afier
accountants + adviseurs

afier.com
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Theo van der Werff is eigenaar en directeur van de 
VDW Accountancy en tevens Ambassadeur van de 
NBA. Theo geeft ons een inzicht in de werkzaam-
heden van een klein kantoor en de verschillen ten 
opzichte van een middelgroot accountantskantoor.

Op dit moment zijn er vijf per-
sonen werkzaam bij de VDW 
Accountancy. De klanten van 
het kantoor zijn heel divers en 
ze zitten niet specifiek in een 
bepaalde branche, zowel de-
tailhandel, metaalbedrijven, 
loodgieters en bouwbedrijven 
zitten in het klantenpakket. 
Het zijn echter wel allemaal 
kleine klanten met maximaal 
50 man personeel en zijn niet 
wettelijk controleplichtig.

Als klein kantoor doen ze 
enkel samenstelwerkzaam-
heden en geen controle. Wat 
echter nog belangrijker bin-
nen de kantoorwerkzaam-
heden is, is dat ze vooral 
doen waar de klant behoefte 
aan heeft. De toegevoegde 
waarde als accountant in een 

klein kantoor zit hem volgens 
meneer Van der Werff niet en-
kel in het wettelijk verplichte 
werk, maar vooral in het zijn 
van een vraagbaak voor je 
klanten. Je staat dus erg dicht 
op de klant, waardoor de klant 
je altijd snel zal benaderen bij 
problemen en vragen, zoals 
bijvoorbeeld problemen met 
personeel, bij verkoop van het 
bedrijf of fiscale vraagstukken.

VDW Accountancy - Klein kantoor
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ten opzichte van middelgroot

“Als klein kantoor doen ze
enkel samenstelwerkzaam-

heden en geen controle.”

“De toegevoegde waarde zit 
hem vooral in het zijn van een 

vraagbaak voor je klanten.”

Theo
van der Werff

6 Check Magazine



Een groot onderscheid van 
een klein kantoor als VDW 
is dat Theo van der Werff al-
tijd de contactpersoon is voor 
klanten bij vragen, bespre-
kingen en dergelijke. Natuur-
lijk zal je als medewerker wel 
contact hebben met de klant, 
maar dit zal vooral zijn voor 
het opvragen van stukken en 
andere kleine zaken. Op deze 
manier zijn de lijnen met de 
klanten erg kort en kan er alti-
jd snel geschakeld worden en 
blijven ook de tarieven scherp.

Dat een klein kantoor mind-
er ver is op het gebied van 
ICT hoeft niet waar te zijn, 
zo is elke jaarrekening die bij 
VDW de deur uit gaat ook al 
beschikbaar in XBRL formaat 
(een online standaard om fi-
nanciële gegevens uit te wis-
selen tussen verschillende 

bedrijven en instanties – red.) 
Het is daarom erg belangrijk 
dat nieuwe werknemers deze 
ontwikkelingen zien en ac-
cepteren en hier graag in mee 
willen gaan. Daarnaast is het 
erg belangrijk dat een nieuwe 
werknemer in het team past 
en er een klik is met de an-
deren, als je binnen een klein 
kantoor werkt, heb je meer 
contact met collega’s dan met 
klanten en is het daarom erg 
belangrijk dat je goed met je 
collega’s kan opschieten.

Dat de VDW Accountancy klein 
is, is een bewuste keuze, Theo 
van der Werff is als eens direc-
teur geweest van een kantoor 
met 15 personen, waardoor 
het al langzaamaan een mid-
delgroot kantoor werd, echter 
als directeur van een kantoor 
met 15 personeelsleden is het 
erg belangrijk dat je niet al-
leen contact hebt met klant-
en, maar ben je ook manager. 
En dan gaat een van de twee 
minder lopen. Je wordt dan 
een slechte manager, of je 
klanten gaan weglopen. Voor 
Theo van der Werff was klant-
contact belangrijker en ook 
zijn sterkste punt, vandaar dat 
de VDW Accountancy bewust 
klein wil blijven.

Over de toekomst van het 
kleine kantoor ziet Theo van 
der Werff het goed in, de toe-
komst zal veranderen en dat 
moeten accountants accept-
eren. De omzet uit admini-
stratie en samenstel zal afne-
men, maar dit zo lang mogeli-
jk rekken heeft geen zin en de 
pijn zal moeten worden ge-
nomen. Er zullen nou eenmaal 
minder uren per klant kun-
nen worden geschreven. Er 
komen veel negatieve gelui-
den uit de branche omdat ac-
countants hier bang voor zijn, 
zij zullen echter hun mindset 
moeten veranderen om mee 
te komen met de huidige tijd. 
Zorgen voor voldoende au-
tomatisering is de enige ma-
nier om bij te blijven en an-
deren voor te blijven, op deze 
manier kan een klein kantoor 
ook in de toekomst bestaan-
srecht houden.
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“Op deze manier zijn de lijnen 
met de klanten erg kort”

“Je hebt meer contact met
collega’s dan met klanten.”

“Er zullen nou eenmaal minder uren
per klant kunnen worden geschreven.”
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Meeuwsen Ten Hoopen
Middelgroot kantoor

ten opzichte van klein en groot kantoor

Bijna 10 jaar loyale trouw aan de accountantsorganisatie Meeuw-
sen Ten Hoopen is Rolinde Tabak momenteel werkzaam als con-
sulente Personeel & Organisatie. Rolinde is haar loopbaan be-
gonnen als trainee HR bij Dolce Kasteel Vaalsbroek. Na twee 
jaar is ze bij MTH als office manager begonnen. Deze func-
tie heeft zij 6 jaar bekleed. Daarna heeft ze 1 jaar als Coördina-
tor Secretariaat gewerkt bij MTH en in januari 2011 is Rolinde 
begonnen als Consulent P&O. Een functie die haar past.

MTH  is een middelgrote ac-
countantsorganisatie die 
op het moment in noord en 
midden Nederland ruim vier-
honderd medewerkers actief 
heeft. Zij creëren als organisa-
tie een omzet van 40 miljoen. 
Ze houden zich vooral bezig 
in het midden- en kleinbe-
drijf en daarnaast in de sector 
particulier. MTH richt zich op 
de lokale en regionale markt, 
maar durft ook internationaal 
te adviseren (Moore Stephens, 
German desk en Spanish 
desk). De diensten die MTH 
vooral aanbiedt, zijn: samen-
stel, controle, personeel & 
salaris, fiscaal, financiële plan-
ning en overdracht.

Een voordeel van middelgrote 
accountantsorganisaties is dat 
ze vermogenskrachtiger zijn 
dan kleine accountantsorgan-
isatie. Wat MTH onderscheidt 
van een kleine accountant-
sorganisatie is dat ze profes-
sionals in dienst hebben die 
hun expertise uitoefenen in 
de verschillende diensten. Te-
vens kunnen deze profession-
als zich verder ontwikkelen in 
kennisgroepen. Kennisgroep-
en bestaan uit professionals 
die hun specifieke kennis over 
een bepaalde branche bun-
delen om de organisatie te 
ondersteunen in haar dien-
sten. Betreffende de accoun-
tancywerkzaamheden zijn ze 
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en hebben ze regionaal vier 
grotere afdelingen voor de 
controle werkzaamheden.

Accountancy is ontzettend 
dynamisch en het vak is zich 
aan het ontwikkelen. Maar 
de grote vraag is, hoe zal het 
vak zich ontwikkelen? Het 
gat in de markt dat opgevuld 
moet worden,  zal zich vooral 
richten op advies. Ook met 

de komst van XBRL is MTH 
goed voorbereid. De kracht 
zit hem voornamelijk in de 
automatisering. Zo hebben 
zij een online dienst, MTH Di-
rect, die je vierentwintig uur 
per dag toegang geeft tot de 
verschillende delen van de 
administratieve organisatie. 

Er is een uitgebreid aantal 
mogelijkheden binnen deze 
dienst, zoals actueel en inter-
actief samenwerken met je 
adviseur en het deponeren 
van jaarstukken bij de KvK.

Als je graag bij MTH zou willen 
werken, dan kan je gevraagd 
worden een aantal assess-
ments te maken. Uit de as-
sessments zal naar voren 
komen wat de beste plek voor 
jou is binnen de organisatie. 
Verder kijken ze wat je drijfv-
eren zijn en hoe ver jij je nog 
kan door ontwikkelen. Tot slot 
is het ontzettend belangrijk 
in de hedendaagse accoun-

“Accountancy is een
ontzettend dynamisch vak.”

“Het is ontzettend belangrijk 
om je communicatieve

vaardigheden te ontwikkelen.”

tancywereld om je com-
municatieve vaardigheden 
te ontwikkelen en aan CV 
building te doen. Kantoren 
wachten je niet meer op 
met banen aan je voordeur. 
Het is daarom ontzettend be-
langrijk om je nevenactiviteit-
en uit te breiden. Een goede 
mogelijkheid om dit te doen, 
zijn bijvoorbeeld commissies 
of een bestuur bij een studie-
vereniging.

“MTH Direct geeft 24/7 toegang
tot de verschillende delen van de

administratieve organisatie.“

9
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MKB - Diner

door Sander Westerlaan - Voorzitter Bedrijfsbezoeken- en studiereiscommissie

Afgelopen 5 maart, op een 
dinsdag, was het dan zo 
ver. Het jaarlijkse MKB-din-
er van SV Check stond te 
gebeuren. De locatie was 
wederom het Martinihotel, 
aan het gedempte zuider-

diep. Voor degene die nog on-
bekend zijn met het MKB-din-
er, het concept is als volgt: 
Onder het genot van een vier-
gangenmenu komen de stu-
denten in contact 
met de middelgrote 
en kleine accou-
tancykantoren uit 
de regio. Elk deel-
nemend kantoor 
heeft één afgezant 
gestuurd, die een 
eigen tafeltje heeft 
. Aan het eind van 
elke gang wordt er 
door de studenten 
van tafel gewisseld. 
Dit leidt ertoe dat 
elke student met 
vier verschillende 
kantoren in contact 
komt.

Voor de BB&S-com-
missie zorgt het 
organiseren van 
deze activiteit voor 
hét piekmoment 
van het jaar. De 
voor bere id ingen 
op het MKB-diner 
waren reeds in jan-
uari gestart. Dick de 
Waard hadden we benaderd 
om een lezing te geven. Bin-
nen de Hanze is dhr. de Waard 
al actief geweest bij het vak 
“Ethiek”. Wij waren dan ook 
verguld, toen hij instemde de 

lezing te verzorgen. Zelf had 
ik geen ervaringen met Dick 
de Waard tot dan toe, maar als 
ik de verhalen moest geloven 
zou het een begenadigd spre-
ker zijn. Zijn toezegging was 
dan ook een mooie opsteker. 
Verder moest er onderhan-
deld worden met het Marti-
nihotel over het te verzorgen 
menu en dergelijke. Tevens 
moest er met de kantoren 

gecommuniceerd worden 
over verschillende zaken. Op 
de dag zelf waren we met de 
commissie van ’s ochtends 
vroeg nog druk in de weer 
om de laatste zaken in orde te 

maken. De naambordjes voor 
de studenten en kantoren 
moesten nog in elkaar gezet 
worden en dan zouden we 
rustig naar de middag toele-
ven. Zoals altijd kom je echter 
op het laatste moment nog 
voor enkele onaangename 
verrassingen te staan. Zo 
moest er nog een projecti-
escherm gehuurd worden en 
moest er een kantoor afzeg-

gen vanwege ziek-
te van hun verte-
genwoordiger. Dit 
leidde uiteindelijk 
tot een enigszins 
stressvolle laatste 
voor bere id ings-
dag. Om kwart 
voor vijf waren 
alle zaken echter 
op orde en waren 
wij er klaar voor.

Om vijf uur begon 
de inloop en rond 
half zes kon het 
programma begin-
nen. Na een kort 
welkomstwoordje 
van mij, gaf ik het 
woord aan onze 
gastspreker. Het 
thema dat centraal 
stond in de lez-
ing van Dick was: 
“veranderingen in 
het accountants-
beroep”. Hierbij 
keek hij zowel terug 

in de tijd als vooruit en gaf hij 
zijn visie over verschillende as-
pecten binnen accountancy. 
Verder zoomde hij met name 
in op de veranderingen voor 
de MKB-kantoren. Uiteraard 10
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was er een bepaald verwach-
tingspatroon ontstaan door 
de verhalen die ik gehoord 
had over Dick. Tot mijn tevre-
denheid wist hij hier zeker aan 
te voldoen. Wel begon ik me 
tijdens de lezing zor-
gen te maken over de 
tijd. Na herhaaldeli-
jk subtiel contact 
gezocht te hebben, 
leek de boodschap 
aangekomen te zijn. 
En inderdaad, hij was 
precies op tijd klaar 
met zijn verhaal. 
Na een korte vra-
genronde was de tijd 
aangebroken voor het 
diner.

Om zeven uur ver-
plaatsten we ons 
naar het restaurant-
gedeelte van het 
Martinihotel. Een 
jaar eerder had ik al 
ondervonden wat het 
restaurant van het 
Martinihotel te bie-
den heeft. Ook deze 
dag stelden ze aller-
minst teleur. Het eten 
was van een hoge 
kwaliteit en misschien 
nog wel belangrijker, 
alles werd tijdig geserveerd. 
Hierdoor konden we ons strak 
houden aan de planning. Dit 

was de belangrijkste rand-
voorwaarde om de dag tot 
een succes te maken. Het din-
er vloog voorbij en iedereen 
leek het prima naar zijn zin te 
hebben.

Al met al denk ik dat het 
een zeer geslaagde activi-
teit geworden is. Allereerst 
wil ik mijn commissie, Me-
sut en Laurens, bedanken 
voor hun inzet. Het bestu-

ur verdient 
ook een be-
dankje voor 
hun onders-
teunende ac-
tiviteiten op 
locatie. Verder 
hebben de kan-
toren en studen-
ten er gezamen-
lijk voor gezorgd 
dat het een 
geslaagde acti-
viteit geworden 
is. Het MKB-din-
er staat al enkele 
jaren bekend als 
één van de leuk-
ste activiteiten 
van SV Check. 
Wat mij betreft 
is die lijn dit jaar 
voortgezet en ik 
verwacht dat dit 
de komende jar-
en niet anders zal 
zijn. Tot volgend 
jaar!

11



Onderscheid jezelf

een bijdrage door Marissa Bootsma - KPMG
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Dit kunnen studenten op vele 
manier doen, vooraf dien je 
echter ergens voor te kiezen 
waarbij je dichtbij jezelf blijft
en wat je leuk vindt, want 
dan alleen kan jij je honderd 
procent ergens voor moti-
veren. Het onderscheiden kan 
daarom op vele manier en ie-
dereen kiest wat hij of zij het 
leukst vind, dit kan zijn het 
hebben van een bijbaan, deel-
nemen in een bestuur of com-
missie, topsport, vrijwilligers-
werk, studentassistentie etc... 
Zoals je ziet is dit ontzettend 
veelzijdig en valt er voor ie-
dereen een passende mouw 
aan te maken.

Het laat een stukje onder-
nemerschap van de student 
zien, meer doen dan alleen 
de studie. Ieder jaar studeren 
er vele studenten af en zijn 
opzoek naar een geschikte 
baan. Jezelf onderscheiden 
door één van de bovenstaan-
de zaken te doen laat zien 

dat je naast je studie je hebt 
ontwikkeld en iets actiefs 
naast je studie hebt gedaan.

Goede cijfers laten zien is na-
tuurlijk altijd goed, het laat 
zien dat je studiestof goed be-
heerst en begrijpt. Echter laat 
je al zien dat je de stof begrijpt 
door het behalen van je diplo-
ma.

De tendens tegenwoordig 
ligt naast de inhoud en het 
zijn van een goede accoun-
tant op het in teamverband 
kunnen werken en op termijn 
een leidinggevende functie 
kunnen vervullen. Dit soort 
zaken kan je al trainen tijdens 
je studie op vele manieren en 
deze ervaringen zijn uiterst 
handig hiervoor om dat op te 
doen.

Tegenwoordig zijn bedrijven 
steeds meer opzoek naar ge-
neralisten dan naar individua-
listen en zijn soft skills steeds 
belangrijker. Sommige vaar-
digheden kan je leren, trucs 
leer je gaandeweg je studie 
maar persoonlijkheid creëer 
je door iets naast je studie te 
doen. Zo kom je er bijvoor-
beeld achter of je meer een 
volger bent of juist een leider.

Sowieso is het een hele ge-
makkelijke manier om in con-
tact te komen met een bedrijf. 
Gedurende een commissie- of 
bestuursjaar heb je meerdere 
malen op veelal een vrij infor-
mele manier contact, dit kan 
telefonisch zijn of ‘face-to-
face’. Hierdoor bouw je al een 
band op met het bedrijf waar-
mee je samenwerkt. Enerzijds 

Waarmee kunnen 
studenten zich onder-

scheiden van de van de 
rest van de studenten?

Zijn behaalde resulta-
ten tijdens de studie nog 

onderscheidend?

Is de ervaring van
een bestuursjaar of

commissiejaar en plus?

Waarom vinden jullie 
die zaken belangrijk?

ONDERSCHEID
JEZELF

“Hierdoor bouw je al
een band op met het bedrijf
waarmee je samenwerkt.”

12
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maar ook deze mensen door-
lopen hetzelfde selectiepro-
ces als ieder ander. Het voor-
beeld daarbij is dat wij al een 
indruk van de student hebben 
en dit kan zeker in zijn of haar 
voordeel werken ten opzichte 
van iemand die wij aan de 
hand van zijn of haar sollici-
tatiebrief en curriculum vitea 
een indruk van krijgen.

Zodra wij een sollicitatiebrief 
krijgen van iemand die wij niet 
kennen ligt er meer nadruk op 
de brief en curriculum vitea 
dan wanneer iemand sollici-
teert die wij wel kennen want 
die persoon kennen wij dan al 
en is er al indruk achtergela-
ten. Naast dat wij de student 
al kennen, kent de student 
ons ook en weten wij een be-
wuste keuze voor ons heeft 
gemaakt. Het namelijk uiterst 
belangrijk om je als student 
te oriënteren op de arbeids-
markt en te kijken waar je wilt 
werken, de eerste vraag die de 
student zich hoort te stellen 
is: “wil ik bij een groot of klein 
kantoor aan het werk?”.

Activiteiten van bijvoorbeeld 
studievereniging Check zijn 
uiterst nuttig om allereerst een 
beeld te schetsen wat je wil, 
dit kan echter op vele manie-
ren. Niet iedereen past het om 
bijvoorbeeld een bestuurs-
functie naast zijn studie te 
doen omdat hij of zij bijvoor-
beeld topsport beoefent, 
graag zien wij die studenten 
dan wel op een inhouse of 
een congres.

Maar qua bestuur absoluut 
een voordeel dat je veel in 
contact komt met organisa-
ties, maar je moet het wel 
leuk vinden. Je doet niet al-
leen bestuur om in contact te 
komen met de organisaties, 
het is vaak een combinatie 
dat je het leuk vindt om activi-
teiten te organiseren, het leuk 
vind om iets naast je studie te 
doen en het leuk vind om con-
tact te hebben met bedrijven.

Namen en gezichten blijf ik 
onthouden en dat is des te 
meer wanneer je studenten 
vaker tegenkomt op activitei-
ten c.q. bestuur of commis-
sie. Naarmate wij een student 
vaker zien, krijgen wij steeds 
beter een indruk en dit kan al-
leen maar in de student zijn of 
haar voordeel werken.

Blijf jezelf, blijf dichtbij je-
zelf, doe wat je leuk vindt 
want dat is allereerst nodig 
om gemotiveerd ergens 
aan te beginnen. Het is 
goed om jezelf naast je 
studie te ontwikkelen en 
dit kan op verscheidene 
manieren. Blijf bij jezelf wat bij 
je past, gebruik de activiteiten 
van studievereniging Check 
om in contact te komen met 
de verscheidene kantoren om 
zo alvast voor jezelf een beeld 
te krijgen van de toekomst 
waar jij jezelf eventueel ziet 
werken.

Houden jullie bij welke 
mensen jullie hebben 

gezien met activiteiten?

Welke tip zou
je studenten mee

willen geven?
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Wij bieden een breed, samenhangend pakket aan diensten. De aard en omvang van onze dienst-
verlening verschilt per klant, maar wat al onze klanten van ons verwachten is:

Betrouwbaarheid. Ze willen kunnen vertrouwen op de juistheid van de financiële controles en
analyses en op de veiligheid van hun bedrijfsgegevens.

Ondernemerschap. Ze willen een praktisch klankbord bij hun ondernemersbeslissingen.

Betrokkenheid. Ze willen een adviseur de met hen meedenkt als ondernemer. Kansen en bedreig-
ingen signalerend.

Sylviuslaan 8
9728 NS Groningen    www.du-groep.nl
050-525 89 55     info@du-groep.nl



Groot kantoor

Deloitte

in het maken van een stud-
iekeuze. Zo wordt er gekeken 
naar de motivatie voor een 
specifieke universiteit en de 
afwikkeling van de studie-
kosten. Deloitte is ingericht 
om te werken met veel col-
lega’s die tegelijkertijd stud-
eren. De vrijdag is traditioneel 
een studiedag waarop veel 
Deloitters in de collegebank-
en zitten op verschillende uni-
versiteiten door het hele land. 
Natasja Dijkgraaf (Learning 
& Development consultant 
Audit): “Het belang van goed 
opgeleide en gecertificeerde 
medewerkers is groot. Ik zet 
mij daarom iedere dag in om 
het voor deze collega’s mo-
gelijk te maken om hun leer-
doelen te bereiken en aan 
de eisen te blijven voldoen. 
Iedere Deloitter heeft ande-
re wensen op het gebeid van 
studie en ontwikkeling en 
binnen Deloitte is gelukkig 
veel mogelijk.”

Binnen grote kantoren werken veel mensen die ieder expert zijn op een be-
paald gebied. Ook binnen Deloitte werken veel specialisten. In dit artikel komen 
een aantal van deze specialisten aan het woord om toe te lichten waarin een 
groot kantoor verschilt van een kleiner kantoor binnen zijn of haar specialisme.
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Een groot gedeelte van de 
medewerkers van Deloitte is 
naast Assistent-Accountant, 
Fiscalist of Business Analist 
ook nog student. Vaak moet 
een starter bij indiensttreding 
doorleren om een titel te be-
halen, maar ook daarna is het 
van belang om te blijven leren 
om deze titel te behouden en 
op de hoogte te blijven van de 
wet -en regelgeving. Dit is in 
het belang van de medewerk-
er zelf, van Deloitte en boven-
al de klant. Deloitte heeft 
veel ervaring op het gebied 
van het begeleiden van deze 
studerende collega’s en het 
is daarom niet nodig om als 
Deloitter het wiel opnieuw 
uit te vinden. Tijdens het in-
diensttredingstraject van bi-
jvoorbeeld een Assistent Ac-
countant wordt er door een 
consultant van de afdeling 
Learning contact opgenomen 
met de nieuwe collega. Deze 
wordt onder andere begeleid 

Studie & Begeleiding

“Deloitte is ingericht om
te werken met veel collega’s
die tegelijkertijd studeren.”
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Ook in het dagelijks werk zijn 
er verschillen tussen grote 
en kleinere kantoren. Tom 
Oolders (staff Deloitte Au-
dit/oud-(bestuurs)lid van 

Bij een organisatie als Deloitte 
werken veel mensen; on-
geveer 4500 binnen alle ver-
schillende onderdelen. Rosa 
Ordelman (Recruiter Tax) is 
bestuurslid van Young De-
loitte, een community binnen 
Deloitte. “Alle Deloitters onder 
de 35 jaar oud die nog geen 
manager zijn worden bij in-
diensttreding automatisch lid 
van deze community, dat zijn 
er opgeteld ongeveer 2000”. 
Een organisatie met een om-
vang zoals Deloitte biedt haar 
medewerkers volop mogeli-
jkheden om te netwerken. 
Young Deloitte ondersteunt 
hierin door activiteiten te or-
ganiseren zoals trainingen, 
borrels en zelfs een college 
tour. Zo heeft twee maan-
den geleden een college tour 

plaatsgevonden op de 44e 
etage van de Maastoren met 
Dick Berlijn (oud-comman-
dant der strijdkrachten, nu 
senior board advisor bij De-
loitte) over cybercrime. Deze 
middag werd afgesloten met 
een borrel. Op deze manier 
leer je als Deloitter over het 
werk van collega’s die je niet 
dagelijks tegenkomt en kun 
je op een nuttige manier jouw 
netwerk vergroten. Rosa Or-
delman: “Er is zoveel mogelijk 
binnen Deloitte, haast teveel 
om vanachter je bureau ach-
ter te komen. Ik ben er trots 
op dat wij met Young Deloitte 
onze collega’s wegwijs kun-
nen maken binnen onze or-
ganisatie.”

SV Check) vertelt dat het op 
zijn eerste dag bij Deloitte al 
duidelijk werd dat het hier 
gaat om een organisatie van 
omvang: “Op de landelijke 
introductiedag heb ik meer 
dan 100 collega’s ontmoet 
die tegelijk met mij bij De-
loitte zijn begonnen in ver-
schillende vakgebieden. Alles 
was strak geregeld; van een 
welkom door een bestuurs-
lid tot het opleveren van de 
communicatiemiddelen en 
de leaseauto.” In het werk zijn 
het vooral de klanten van een 
groter kantoor die het onder-
scheid maken. Deloitte heeft 
een aantal OOB klanten die 
snel moeten rapporteren na 
de balansdatum, waardoor 
het werken met deadlines 

heel gewoon is. Een groot 
kantoor heeft meer grote 
klanten die vaak ook in-
ternationaal actief zijn, dat 
biedt mogelijkheden voor 
Deloitters met internatio-
nale ambities. Daarnaast 
biedt een groot kantoor als 
Deloitte de kans om spe-
cialist te worden binnen 
een specifieke branche. Tom 
Oolders: “In mijn eerste jaar bij 
Deloitte heb ik kennis kunnen 
maken met verschillende vak-
gebieden. Nu werk ik veel met 
klanten in de scheepvaart. 
Hierdoor is mijn kennis over 
deze specifieke branche ge-
groeid en kan ik de klant naast 
financiële expertise nog een 
extra toegevoegde waarde 
bieden.
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Netwerken & informele activiteiten

In de Business

Wil je meer weten over Young 
Deloitte? Kijk dan op
www.werkenbijdeloitte.nl/stu-
dent/young-deloitte.html
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lijnen zijn er voor bedoeld om 
onze verantwoordelijkheden 
te kunnen nemen. Maar om 
tot goede producten te kun-
nen komen, is het van essen-
tieel belang dat je als organi-
satie beschikt over een open 
en transparante werksfeer. Bij 
Deloitte is dat het geval; het 
is people business waarbij 
elke collega even waardevol 
is en zich vertrouwd voelt. 
Ons product is de uitkomst 
van een goed samenspel van 
het hele team. Op elk func-
tieniveau staan de deuren 
open en opereren wij als één!”

Een veelgehoorde mis-
vatting is dat het werken 
bij een groot kantoor per 
definitie veel formaliteit 
met zich meebrengt en dat 
de cultuur hierdoor wordt 
beheerst. Dit is zeker niet 
altijd het geval en zo ook 
niet binnen Deloitte. De 
communicatielijnen zijn 

veelal kort en men spreekt 
elkaar aan met ‘je’ en ‘jij’. Jaap 
Kooistra (Partner Deloitte Au-
dit) zegt hierover: “Uiteraard 
is er sprake van formaliteit, 
maar deze is passend met wat 
van onze beroepsgroep pro-
fessioneel wordt verwacht. 

Cultuur & Samenwerken
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Student in het buitenland

Baker Tilly St. Maarten

Een prachtige azuurblauwe
zee met uitzicht op het 
vulkaaneiland Saba, een 
grote baai waar elke morgen 
cruiseschepen aanleggen in 
de haven, het geluid van de 
golven die tegen het strand 
slaan. Dit was voor vijf maan-
den mijn achtertuin. Het was 
na een vlucht van negen uren 
wel even wennen maar ik had 
erg veel zin in! Ik had vanaf 
het eerste jaar al de wens om 
mijn derdejaars stage in het 
buitenland te doen. Als je dat 
graag wilt, neem je contact op 
met Bureau Buitenlandstages 
dat gevestigd is in hetzelfde 
gebouw als de Hanzehoge-
school. Via hen ben ik aan 
deze stageplaats gekomen. 
Aanvankelijk heb ik er alleen 

voor gekozen om deze ervar-
ing te doen maar eenmaal 
toen ik de stageplaats kreeg 
kwam ik er achter dat ik een 
aantal andere mensen al een 
beetje kende van onder an-
dere Check. Zo was Marit, van 
de almanakcommissie van 
vorig jaar, één van mijn hu-
isgenoten. Op St. Maarten heb 
ik ook veel nieuwe mensen 

leren kennen waaronder ook 
Engels sprekende en dat vond 
ik wel erg leuk omdat ik zo 
mijn Engels beter kon ontwik-
kelen. Overigens spraken ze 
op mijn stageplaats ook al-
lemaal Engels op een paar 
mensen na. We hadden mees-
tal een groepje van ongeveer 
acht mensen waar we samen 
mee gingen eten, stappen etc.

Accountancystudent Willem Minnema ging voor zijn 
derdejaars stage naar het buitenland. Het prachtige 
eiland St. Maarten in de Caribische zee was de be-
stemming. Op dit eiland zitten een aantal accoun-
tantskantoren waaronder Baker Tilly. Hier heeft Wil-
lem zijn stage gedaan van begin februari tot eind juni 
2013. In dit artikel doet hij verslag van zijn ervaring.
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Front Street, Philipsburg, St. Maarten

Willem Minnema
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mijn fiets over de Board-
walk van Philipsburg naar 
mijn stage. Ik was nog nooit
eerder met Baker Tilly in 
contact geweest. In Ne-
derland zitten ze niet in de 
omgeving van Groningen. 
Ik deed op mijn stage voor-
namelijk samenstelpraktijk 
waaronder ook veel boek-
houding. Zeer interessant 

is het dat ik met veel verschil-
lende klanten te maken had 
en dan ook vooral in de toe-
risme en horeca branche. Mijn 
collega’s waren voornamelijk 
Surinaamse vrouwen en de-
gene die mij het meest be-
geleidde is op St. Maarten 
geboren en opgegroeid. Hier 
sprak ik ook veel Engels mee 
op mijn stage. Van de reces-
sie merkte ik daar eigenlijk 
niets. Het Caribisch gebied is 
het populairste gebied in de 
wereld voor cruiseschepen. 
Ik heb vaak genoeg de Oasis 
of the Seas gezien. Dit gigan-
tische cruiseschip brengt dui-
zenden Amerikaanse toeris-
ten mee die het eiland een 
dagje gaan bezoeken.

Ik kwam in het hoogseizoen 
op het eiland en ik heb mooie
evenementen meegemaakt 
waaronder de Heineken Re-
gatta en carnaval. Net als ik 
zijn er ook beroemdheden 
die graag naar dit prachtige 

beginnen we aan. Maar ach-
teraf gezien is dit wel iets wat 
geweldig is om één keer in je 
leven te hebben gedaan. In 
de optocht liepen veel meer 
Nederlandse stagiaires mee 
en dat maakte het ook wel 
gezellig en leuk!

Toen ik mijn vliegtickets ging 
boeken, had ik expres nog 
twee weken er aan vast ge-
plakt om vrije activiteiten 
te doen zoals buureilanden 
bezoeken. Toen ik eind mei nét 
klaar was met mijn stage ben 
ik nog met mijn huisgenoten 

eiland in de Caribische zee 
komen. Zo heb ik optredens 
van Daddy Yankee en Busta 
Rhymes meegemaakt. Één 
van de mooiste dingen waar 
ik aan mee heb gedaan was 
J’ouvert Morning. Dit carna-
val-fenomeen is gebruikelijk 
op een aantal eilanden in de 
Caribische zee. Het is een op-
tocht met bands die ritmische 
muziek spelen op vrachtwa-
gens die volgeladen zijn met 
grote geluidsboxen. Ik stond 
die dag samen met twee van 
mijn huisgenoten om 3:00 ’s 
ochtends op omdat deze op-
tocht om 4:00 start. Ik dacht 
toen eerst wel even: waar 

Dagtrip Saba

San Juan, PR
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één week. Ik vond dit een zeer 
leuke afsluiting voor de tijd 
die we samen hebben gehad 
als huisgenoten. Net als op St. 
Maarten hadden we ook daar 
een huurauto en zo heb ik ook 
veel van Puerto Rico kunnen 
zien waaronder het tropische 
regenwoud El Yunque en de 
grote radiotelescoop uit de 
James Bond film ‘Golden Eye’. 
El Yunque schijnt trouwens 
het enige tropische regen-
woud van de Verenigde Stat-
en te zijn. Ook hebben we de 
grote Bacardi fabriek bezocht 
en wat ook wel grappig was, 

was dat er op de dag voordat 
we weer naar St. Maarten vlo-
gen een cruiseschip in de ha-
ven van San Juan (Puerto Rico) 
lag die we de volgende dag in 
de baai van Philipsburg zagen 
liggen. In de laatste week ben 
ik nog terug gekomen op mijn 
stage om dingen af te ronden 
zoals mijn eindverslag en om 
te trakteren op mijn verjaar-
dag wat tevens mijn laatste 
stage dag was.

Nederland en ik geloof niet 
dat het veel voor komt dat hier 
Nederlandse stagiaires naar-
toe komen maar ik was daar 
naartoe gevlogen met een 
andere jongen die stage liep 
bij een hotel op St. Maarten. 
Dat hotel heeft een zusterho-
tel op St. Eustatius waar wij 
voor een vriendenprijs kon-
den overnachten. St. Eustatius 
was wel één van de leukste 
reizen omdat we beiden een 

stage liepen heb ik wel ver-
nomen dat ze, indien samen-
stelpraktijk, ongeveer dezelf-
de werkzaamheden deden als 
ik. Het leukste vond ik samen-
stellen van een jaarrekening. 

Dit artikel is een korte samen-
vatting van mijn stageperi-
ode. Voor studenten die aan 
een buitenlandstage denken 
kan ik het zeker aanbevelen!

stoere quad hadden gehu-
urd tijdens ons verblijf en 
daar het hele eiland mee 
rond gingen crossen en 
we hebben ook gehiked 
naar het binnenste van de 
grote vulkaan daar! Daar is 
een regenwoud. De enige 
avond dat we daar waren 
zijn we ook nog met een 
collega van die jongen 
waarmee ik reisde naar een 
kroeg geweest. Zo heb je daar 
ook een beeld van.

Ik heb geen spijt van mijn 
stagetijd op St. Maarten. Het 
was voordat ik er naartoe ging 
wel een beetje spannend om-
dat ik niet precies wist wat 
me te wachten stond maar 
St. Maarten is een eiland waar 
je je vrij makkelijk kan red-
den. De bewoners zijn aardig 
en behulpzaam. Van mede-
studenten die in Nederland 

Mijn verjaardag en laatste 
stagedag was op een vrijdag 
en ik heb een goed eindevalu-
atiegesprek gehad. Een goede 
stageplaats geeft je altijd 
goede feedback waar je zelf 
nog niet achter was gekomen. 
Zo was dat ook in mijn geval. 
Het weekend er na ben ik nog 
met ander reisgezelschap 
naar St. Barth en St. Eustatius 
geweest. Dit waren ook hele 
leuke ervaringen. St. Barth is 
een echt jet-set eiland en hier 
was ik met twee andere jon-
gens. We huurden een Mini 
Cooper cabrio. St. Eustatius is 
een bijzondere gemeente van 

Saint-Barthélemy

St. Eustatius
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Week van de recruiter

Accon•avm

Een tijd geleden werd 
ik door Ruben Kroezen 
gevraagd een stuk te schrij-
ven voor studieverenig-
ing Check. Waar het over 
moest gaan? Mijn vak als 
recruiter, wat mijn ervarin-

gen tot nu toe zijn en wat ik 
nu eigenlijk op een dag doe. 
Ik dacht dat mag geen pro-
bleem zijn, want toevallig 
heb ik de leukste baan binnen 
een accountancy kantoor!

Mijn naam is Greta Smink en 
ik ben recruiter bij Accon avm. 
Voor ik bij Accon avm aan de 
slag ging, heb ik ruim drie jaar 
als corporate recruiter gewerkt 
bij een internationaal sterke 
speler in de uitzendbranche. 
Sinds 1 maart dit jaar ben ik 
in dienst getreden bij Accon 
avm, maar ik kan je vertellen, 
het voelt als veel langer! Onze 
recruitment afdeling bestaat 
uit twee recruiters, een back-
office medewerker en een 
manager recruitment. 

We hebben Nederland in 
twee stukken opgedeeld en 
mijn werkgebied bevindt 
zich vanaf het kantoor in Arn-
hem. Op deze kantoren ben 
ik verantwoordelijk voor de 
werving en selectie van al het 
personeel. Dit kan een stagi-
aire zijn, een duaal student of 
starter. Maar ook de ervaren 
posities zoals een manager 
accountancy zitten in mijn 
portefeuille. 

Binnen Accon avm hebben 
we onze pijlen vooral gericht 
op de instroom van onderaf. 
Dit betekent dat we vooral 
geïnteresseerd zijn in de start-
ers, dualers en stagiaires. We 
geloven in de kracht van jon-
geren en dat we van elkaar 
heel veel kunnen leren. Om 
deze doelgroep aan ons te 
binden zijn we als Accon avm 
veel in contact met Hoge-
scholen, universiteiten en 
haar studieverengingen. 
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We organiseren samen met de 
studieverenigingen veel ver-
schillende activiteiten. Zoals 
inhousedagen, waarbij we een 
groep studenten meenemen 
naar kantoor of een externe 
locatie zoals het FC Gronin-
gen stadion. Hier vertellen 
we over het vak, onze ervarin-
gen en over Accon avm. Door 
een ongedwongen, informele 
sfeer te creëren leer je elkaar 
beter kennen. 

Het is niet alleen belangrijk 
voor ons om deze dagen te 
organiseren en jullie te ler-
en kennen. Ook voor jullie is 
het van groot belang dat je 
nu begint met het opbouw-
en van een netwerk. Zoals de 
meesten van jullie weten zijn 
de vacatures op dit moment 
schaars. Wij, als accountan-
cy kantoren, kunnen op dit 
moment erg kritisch zijn ten 
op zichtte van kandidaten. 
Een uitspraak als “je moet je-
zelf onderscheiden van de 

anderen“, is dan ook veel 
gehoord. Maar hoe je dat 
doet, wordt er vaak niet bij 
verteld. In mijn ogen kun 
je jezelf alleen maar onder-
scheiden door dichtbij je-
zelf te blijven. Niemand 
zit er op te wachten wan-
neer jij je anders voordoet 
dan je daadwerkelijk bent. 
Vroeg of laat val je door de 
mand, of je hebt een baan 
aangeboden gekregen die 
helemaal niet bij je past. 

Een beetje afgezaagd, maar 
voor mij is echt geen dag ge-
lijk! Maandag was ik in Arnhem 
op ons hoofdkantoor voor 
overleg om de laatste hand te 
leggen aan onze recruitment-
rapportage. Dinsdag ben ik 
de hele dag op verschillende 
kantoren in gesprek geweest 
met potentiële nieuwe col-
lega’s, met als afsluiter een 
seminar van de SRA. Woens-
dag een dag vol administratie, 
voorstellen van kandidaten en 
het uitwerken van gemaak-
te assessments. Donderdag 
weer een dag met gesprek-
ken, overleggen met kantoor-
voorzitters. Op de vrijdag een 
iets rustigere dag, met een 

paar gesprekken met studie-
verenigingen en met kan-
didaten die worden aange-
nomen een aanbieding te 
doen. Ook kijk ik op Linkedin 
of hier nog voor ons interes-
sante kandidaten zijn en bere-
id ik mij voor op een sollici-
tatietraining die ik volgende 
week verzorg. Een week vliegt 
altijd voorbij, tussendoor 
probeer ik altijd zoveel mo-
gelijk telefoontjes en e-mails 
te beantwoorden. 
Er wordt als recruiter veel 
van je verwacht, je moet 
scherp en analytisch zijn in 
je gesprekken. Een kritische 
gesprekspartner zijn van de 
managers en kantoorvoorzit-

ters. En daarbij een enthou-
siast visitekaartje van Accon 
avm zijn bij evenementen. 
Maar de combinatie van dit 
alles maakt dit werk zo leuk.

En door de enorme betrok-
kenheid van alle collega’s, af-
wisselende werkzaamheden 
en het feit dat ik bijeenkom-
sten zoals het Studievereni-
ging Check Congres onder 
werktijd mag schrijven kan ik 
met recht zeggen; “Ik heb de 
leukste baan binnen Accon 
avm!”

Ook interesse in een baan bij 
Accon avm? Kijk op
www.werkenbijacconavm.nl 

Hoe ziet een week van een recruiter er uit?
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“Wie hogerop wil,
vindt een wereld 
aan doorgroei-

 mogelijkheden.”
Yvette de Bake, Cliëntadviseur

Flynth is - door de fusie met de GIBO Groep op 1 januari 2011 - met 
35.000 klanten, 2.000 medewerkers en 70 vestigingen, de grootste  
Nederlandse accountants- en adviesorganisatie van en voor ondernemers. 
Werken bij Flynth inspireert en biedt een veelbelovend perspectief.  

Kijk voor meer informatie op www.werkenbijf lynth.nl

Flynth inspireert!
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In 176 van 984 door de NBA 
onderzochte gevallen van 
vermeend onrechtmatig titel-
gebruik is, na de start van het 
onderzoek, dit vermeend on-
rechtmatig gebruik gestaakt. 
Uiteindelijk zijn er 11 geval-

Ondernemingen kijken nog 
de kat uit de boom wat be-
treft de door de wetgever 
afgedwongen wissel van ac-
countantskantoren per 2016. 

- alle artikelen komen van accountancynieuws.nl

Het aantal failliet ver-
klaarde bedrijven is in de 
maand juli opgelopen tot 
779, ruim 100 meer dan 
in de voorgaande maand. 
Dat maakt het CBS bekend.

Het Amerikaanse Huis van 
Afgevaardigden heeft maan-
dag met een overweldigende 
meerderheid tegen het con-

De kwaliteit van accoun-
tantspraktijken is licht geste-
gen. Van de in totaal 332 regu-
liere kwaliteitsonderzoeken en 
-toetsingen die tot een eind-

len gemeld bij de Belasting-
dienst/Bureau Economische 
Handhaving. In 3 van deze 
gevallen is het titelgebruik 
alsnog aangepast. Blijven 
er nog 8 over waarover nog 
geen oordeel is uitgesproken.

Tegelijkertijd lijkt het erop dat 
de externe accountants zich 
meer dan in de afgelopen ja-
ren willen verantwoorden 
over de door hem uitgevoerde 

Vooral in de handel (224) en 
de bouwnijverheid (92) ging-
en er veel ondernemingen 
over de kop. Het aantal fail-
lissementen in de bouw was 
wel lager dan in de voorgaan-

troversiële plan van verplichte 
roulatie van accountantskan-
toren gestemd. Het door de 
Republikeinen gedomineerde 

oordeel hebben geleid, heb-
ben 264 (80%) het eindoor-
deel voldoende gekregen en 
68 (20%) het eindoordeel on-
voldoende. Dit is een lichte 

Voorbeelden van onrecht-
matig titelgebruik zijn: 
accountant, accountancy, 
accounting, accountants-
kantoor en account.

controlewerkzaamheden. Dit 
stelt Eumedion in de gepubli-
ceerde evaluatie van het AVA-
seizoen 2013.

de maanden. Bij de handel-
sondernemingen gingen er 
juist meer bedrijven bankroet 
vergeleken met de maanden 
ervoor.

Huis stemde met 321 - 64 voor 
een wetsvoorstel dat de ver-
plichte roulatie van accoun-
tantskantoren verbiedt.

verbetering ten opzichte van 
de in 2011 geselecteerden 
(gemiddeld 66% voldoende 
en 34% onvoldoende).

Onrechtmatig titelgebruik: 984 onderzoeken, uiteindelijk 11 meldingen

Stoelendans accountantskantoren blijft uit, accountant wel spraakzamer

Aantal faillissementen neemt toe

Amerikaanse Huis van Afgevaardigden torpedeert verplichte roulatie kantoren

Kwaliteit accountantspraktijken licht verbeterd in 2012
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In september 2012 kreeg ik een telefoontje van het bestuur met 
de vraag of het mij leuk leek om de congrescommissie te leiden. 
De rest van de leden waren al bekend en ik heb de uitdaging 
aangenomen. Samen met Marlieke, Joël, Leon, Wietse, Rem-
co en Wouter vormden wij de Congrescommissie 2012/2013. 
Om elkaar beter te leren kennen hebben we een avond in de 
Drie Gezusters doorgebracht. Dit betekende het begin van een 

goede samenwerking: vanaf deze datum hebben we praktisch 
elke week samen gegeten en vergaderd, dat was altijd erg gezellig!

Naast gezelligheid, moest er 
natuurlijk ook wat gebeuren. 
We zijn begonnen met het 
bedenken van een thema. Er 
zijn veel verschillende onder-
werpen bedacht, maar toch 
hebben we unaniem gekozen 
voor ‘Een nieuwe generatie, 
een nieuwe aanpak’. Als com-
missie verdeel je ook een 

aantal taken, zodat iedereen 
ook zijn eigen verantwoorde-
lijkheden heeft. Hierbij valt te 
denken aan iemand die ver-
antwoordelijk is voor het bud-
get, de locatie of de notulen. 
Om het contact met de spre-
kers en de kantoren te onder-
houden had ieder commissie-
lid een eigen contactpersoon. 

Ondertussen hadden we 
ook al een aantal locaties be-
dacht en uiteindelijk is onze 
keuze gevallen op Martinipla-
za. Vervolgens was het na-
tuurlijk van belang dat we met 
de invulling van de dag bezig 
zouden gaan. We zijn gaan 
brainstormen over wat er al-
lemaal op een congresdag ge-
beurt, en zo zijn we een dagin-
deling gaan maken en zijn we 
hard op zoek gegaan naar 
sprekers voor het congres.

Check Congres

door Erwin Brandsma - Voorzitter Congrescommissie 2012/2013

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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De weken voor het congres 
moest er nog even hard gew-
erkt worden, maar zowel de 
commissie als het bestuur 
heeft zijn beste beentje voor 
gezet, zodat alles toch nog op 
tijd klaar was. De dag voor het 
congres hebben we al veel 
spullen naar de locatie geb-
racht. Het was bijna zo ver!

De voorbereidingen zaten 
erop en eindelijk was het dan 
zover, het jaarlijkse congres 
van SV Check! Eenmaal op de 
fiets naar Martiniplaza zaten 
de zenuwen er goed in. Ge-
lukkig was (bijna) iedereen op 
tijd aanwezig en konden we 
bezig met onder andere het 
gereedmaken van de tafels 
en technische aspecten. Iede-
reen rende  van hot naar her,  
en al snel wist ik niet meer 
waar iedereen was. Nog noo-
it ben ik zo blij geweest met 
de uitvinding van de mobiele 
telefoon.

Vanaf half 9 kwamen de eerste 
studenten en kantoren al bin-
nendruppelen en stonden wij 
klaar om hen op te vangen.
Top, tot nu toe ging alles feil-
loos. Nog even een slok wa-
ter drinken en dan iedereen 
meenemen naar de zaal voor 
de openingswoorden en de 
eerste spreker.

Negen uur, tijd om het con-
gres van start te laten gaan! 
Mijn zenuwen onder controle 
houdend loop ik rustig naar 
de spreektafel. Even een voor-
woordje doen, ‘piece of cake’, 
dacht ik…  Kreeg ik een black-
out! Het komt dan ook niet 
vaak voor dat ik voor een grote 
zaal sta. Gelukkig herpakte
ik mezelf snel en ik bracht de 
boodschap duidelijk over: 
vandaag staat in teken van 
‘Een nieuwe generatie, een 
nieuwe aanpak!’.

Vervolgens was het woord 
aan Jur Leever, onze dagvoor-
zitter. Nadat ik hem het woord 
gaf liep ik opgelucht naar 
mijn stoel. Zo, dat zat erop, 
even snel mijn telefoon ger-
aadpleegd en deze vertelde 
mij dat alles zonder proble-
men verliep. Na het openings-
woord van Jur Leever kon de 
eerste lezing beginnen.

De eerste lezing werd 
gegeven door Liesbeth 
Mol, Partner en Nation-
al Ethics Officer bij De-
loitte. Zij hield een zeer 
interessante en leuke le-
zing over ons deelonderw-
erp Ethiek. De dosis humor 
die er zo nu en dan tussen-
door kwam kon het pub-
liek zeker waarderen.  Een 
fles wijn, een bos bloemen 
en een groot applaus ontving 
Liesbeth Mol na haar lezing. 
Daarna leidde Jur ons naar 
de businessroom. Op naar de 
elevator pitch, waar alle aan-
wezigen sponsoren in 90 sec-
onden een introductie gaven 
over hun kantoor.

Voor de tweede lezing gaf Jur 
Leever het woord aan Dhr. Ge-
rard Smit, CTO (Chief Technol-
ogy Officer) Benelux van IBM. 
Met veel charisma gaf Gerard 
Smit een sterk verhaal over de 
toekomstige technologische 
ontwikkelingen. Hij vertelde 
bijvoorbeeld over Watson, de 
supercomputer van IBM die 
artsen bijstaat, door in luttele 
seconden miljoenen artikelen 
te scannen. Op deze manier 
heeft Watson de Amerikaanse 
spelshow Joepardy gewon-
nen. Geen idee dat er al zoveel 
mogelijk was. Ondertussen 
was het twaalf uur en gaf Jur 
Leever een goeie klap op de 
gong waardoor iedereen wist 
dat het tijd was voor de lunch.

Tijdens de lunch kon iedereen 
nog eens goed de lezingen 
op zich in laten werken en aan 
mijn tafel leverde dit interes-
sante discussies op, zeker met 
de terugkoppeling naar het 
ethische aspect. Ik vond het 
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Hoe bereid u zich voor op de interim controle?

goed om te horen dat beide 
lezingen in de smaak vielen. 
Daarbij smaakten de broodjes 
ook erg goed. Om me heen 
kijkend zie ik mijn medestu-
denten lachen, in discussie of 
in gesprek met kantoren: kort-
om een geslaagde lunch.

Terwijl wij als commissie en 
het bestuur nog even de tijd 
hadden om nog wat dingen 
voor te bereiden, verzorg-
den de aanwezige kantoren 
interessante workshops over 
fraude (KPMG), solliciteren 
(Deloitte), het nieuwe werken 
(PwC), ethiek (Accon avm) en 
een informatieve workshop 
over de Belastingdienst.

Twee uur, laatste lezing. Jur 
Leever geeft het woord aan 
Patries Quant, schrijfster van 
vele boeken over manage-
ment en HNW (Het Nieuwe 
Werken). Patries Quant liet 
ons het verschil zien tus-
sen het oude en het nieuwe 
werken zij ondersteunde haar 
verhaal met twee interessante 
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videofragmenten. Jur kondig-
de om drie uur de pauze aan 
en deze keer konden ook wij 
deelnemen aan deze pauze 
(mijn commissie, het bestuur 
en ik).

Een klap op de gong, work-
shopronde twee kon van start 
gaan. Ondertussen gingen wij 
alvast wat zaken regelen m.b.t. 
het amusementprogramma 
en de afsluiting, zodat we niet 
in tijdsnood kwamen  en te 
laat zouden komen voor het 
diner. Rond vier uur kwam 
Cortijn Tonkes het gebouw 
binnen.  Wij vingen hem op 
en begeleidden hem naar de 
zaal. Daar moesten nog een 
aantal technische zaken gere-
geld worden. Daarna hebben 
we iedereen van de work-
shopzalen begeleidt naar de 
spreekzaal.

Half vijf, Cortijn springt de zaal 
in. Je kon aan hem zien dat 
hij er zin in had. Ik vond hem 
persoonlijk echt hilarisch. Tus-
sen het lachen door nog even 
mijn telefoon geraadpleegd 
en alles liep nog steeds op rol-
letjes. Het einde was in zicht 
en Cortijn had zijn laatste 
grap gemaakt.

Jur Leever neemt het woord 
en sluit de dag officieel af. Ik 
sta op, geef hem een hand 
en bedank hem voor het be-
geleiden van ons congres. 
Ik vond hem een goede 
dagvoorzitter en hij paste 
perfect bij ons thema. Ook Jur 
Leever kwam niet met lege 
handen thuis, we gaven hem 
een fles wijn, een bos bloe-
men en een groot applaus. 
Toen ik naar mijn plaats wilde 

lopen werd ik tegengehoud-
en door het bestuur. Als vol-
tallige commissie worden wij 
op het podium bedankt voor 
het organiseren van de dag en 
onze inzet, ook dit ging natu-
urlijk gepaard met een cadeau 
(fles wijn).

Het zat erop! Enkel nog de 
borrel, er stond al een biert-
je koud op ons te wachten in 
de businessroom. Enquetes 
werden ingevuld, goodiebags 
werden uitgedeeld! Nog even 
een aantal zaken opruimen, 
alles afsluiten, Martinipla-
za bedanken voor de fijne 
samenwerking en op naar het 
diner! Het congres 2013 zit er 
weer op.

Ik kijk met een heel positief 
gevoel terug op de dag, alles 
liep goed achter elkaar door 
en ook de reacties die ik zelf 
heb gehoord, als mede de uit-
slag van de enquete was erg 
positief.

Al met al was mijn tijd als 
voorzitter van de congres-
commissie ontzettend leuk en 
gezellig, maar ook zeker leer-
zaam geweest. We hebben al-
lemaal veel nieuwe contacten 
gemaakt en veel geleerd over 
het organiseren van het con-
gres. Al met al een geslaagde 
periode en een geslaagde 
dag!

28 Check Magazine



Hoe bereid u zich voor op de interim controle?

St
ilt

e 
na

 d
e 

st
or

m

29

De voorbereiding op de in-
terim controle bestaat uit 
verschillende stappen. Eerst 
wordt er een planning ge-
maakt. Daarna gaan we met 
het controleteam om de tafel 
om de risico’s in te schatten. 
Zo kan er bijvoorbeeld sprake 
zijn van geen goede inven-

tarisatie op de voorraden, 
dit vormt een risico. Daarna 
wordt er een controle plan 
geschreven op basis van de 
risico’s. Aan de hand daarvan 
wordt er besloten welke in-
terne beheersingsmaatregel-
en we gaan testen.

Hoe bereid u zich voor op de interim controle?

Ik ben 30 jaar en woon in Verwerd.  Ik ben getrouwd en 24 juni is mijn zoontje geboren. 
Ik werk sinds 1 januari 2006 bij PwC in kantoor Leeuwarden. Ik controleer voornamelijk
private companies in de MKB sector,  financial services en de zorgsector. Verder ben ik 
opdrachtleider bij een aantal controle opdrachten. Onlangs ben ik klaar met mijn theo-
retische deel van de studie aan Nyenrode en moet ik alleen mijn praktijkstage nog doen.

Tijdens de interim controle 
bespreken we de procedures 
van de klant waar we de con-
trole opdracht uitvoeren. 
Het primaire doel hiervan 
is vaststellen welke interne 
beheersingsmaatregelen de 
klant heeft. Als accountant 
beoordeel je in hoeverre je 
op deze beheersingsmaatre-
gelen kunt steunen. Deze be-
heersingsmaatregelen kun-
nen de betrouwbaarheid van 
de financiële informatie waa-
rborgen.  Aan deze beheers-
ingsmaatregelen kunnen we 
zekerheid ontlenen. Hoe be-

trouwbaarder deze zijn hoe 
minder gegevensgericht we 
moeten werken bij de einde-
jaarscontrole.

Een voorbeeld van een in-
terne beheersingsmaatregel 
is de threewaymatch bij het 
inkoopproces. Hierbij worden 
de inkopen gedaan door een 
inkoper, de ontvangsten door 
de magazijn meester, en word 
de factuur gecontroleerd door 
de administratie. Zo ontstaan 
er drie onafhankelijke infor-
matiestromen en is er sprake 
van functiescheiding.

Kunt u kort iets over uzelf vertellen? Interview PwC

Kunt u kort vertellen wat de interim controle is?

Wat doet een accountant
na de drukke periode?

Stilte na de storm
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Tijdens deze periode in de 
zomer zijn we vooral bezig 
met planningswerkzaam-
heden voor de interim con-
troles. Hierbij moet gedacht 
worden aan dingen als team-
opbouw (dezelfde teams op 
dezelfde controleklanten), 
het maken van risico inschat-
tingen en kickoffmeetings 

tussen teams. Hierbij gaan we 
samen zitten om de controle 
aanpak en andere zaken te 
bespreken zoals hoe we de 
klant gaan bedienen. Daarbij 

moet aan gedacht worden 
wat de klant van ons verwacht 
en wat wij van de klant ver-
wachten, welke stukken wil-
len wij bijvoorbeeld van hem 
ontvangen. Ook gaan we data 
met de klant vaststellen en 
wordt de opdrachtbevestig-
ing gemaakt. Tijdens de hele 
planningsfase werken we de 
controledossiers af waarbij 
we onder andere kijken of we 
nog wel onafhankelijk zijn. En 
hier en daar zijn we al begon-
nen met de interim controles.

De werkdruk tijdens de inter-
im controle valt in relatie tot 
de jaarrekeningcontrole wel 
mee. Je hoeft in verhouding 
veelal minder over te werken. 
Vaak kun je je werk doen in 4 
dagen van 9 uur tot 5 uur. We 
beginnen dan op maandag 
met de interim controle en 
ronden hem af op donderdag.

Tijdens de interim controle 
kijk je naast de procedures 
ook naar de IT omgeving. Dit 
is erg belangrijk omdat bed-
rijven tegenwoordig steunen 
op IT. De controle eindigt 
vaak in een management let-
ter. Hierin staan aanbevelin-
gen, verbeter punten en onze
bevindingen.

Persoonlijk vind ik zowel de 
interim controle als de einde-
jaarscontrole een leuke peri-
ode. Bij de interim controle 
kijken we echt naar de pro-
cedures en daarmee krijg je 
echt heel goed zicht in de 
huishouding van de klant en 
dat vind ik heel leuk om te 
doen. Bij het controleren van 
de jaarrekening ligt de nad-

ruk meer op de cijfers zelf, dat 
is ook leuk om te doen. Soms 
zijn er hele complexe zaken 
bij en daar moet je dan een 
oplossing voor vinden. Voor 
jullie als student is het een 
beetje het verschil tussen ex-
terne verslaggeving en BIV, 
heel afwisselend dus.

Wat doen jullie nog meer in deze periode?

Hoe is de werkdruk tijdens de interim controle?

Waar ligt uw eigen voorkeur? Wat vindt u het leukst?
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Beste lezer,

Allereerst wil ik jullie bedanken voor de kritische noten, waard-
eringen, en het plezier en de gezelligheid tijdens de verscheidene 
activiteiten en borrels van de afgelopen twee jaar. Het zijn twee 
intensieve jaren geweest waarin ik twee besturen met plezier heb 
geleid en mijns inziens de vereniging, in samenwerking met beide 
besturen, op een frisse koers heb gebracht.

Afgelopen bestuursjaar heeft een aantal dieptepunten gehad, 
echter zijn er ook vele hoogtepunten de revue gepasseerd. Halv-
erwege het jaar hebben wij Erik Jan Nieboer mogen verwelkomen 
als nieuwe penningmester, samen met hem hebben wij het af-
gelopen verenigingsjaar afgemaakt. Naast dit hoogtepunt zijn er 
de afgelopen twee jaar twee uitermate gezellige gala’s georgani-
seerd met afgelopen jaar een voorafgaand diner, heeft Nyenrode 
afgelopen jaar een zeer druk bezochte voorlichting gegeven, is 
de studiereis op de schop gegaan, is er voor het eerst een actieve 
ledenweekend georganiseerd en staat er een gemotiveerd en en-
thousiast bestuur klaar om het stokje over te nemen.

Volgend jaar zal alweer het vierde lustrum zijn en de voorbereidin-
gen staan in de kinderschoenen. Het belooft een geweldig jaar 
te worden waar de Lustrumcommissie haar invulling aan zal gaan 
geven. Daarnaast zal het aantredend bestuur haar plannen gaan 
presenteren op de Algemene Ledenvergadering van 10 septem-
ber en zullen zij haar plannen op een zo goed mogelijk wijze gaan 
uitvoeren.

Met trots en ontzettend veel plezier heb ik de vereniging twee jaar 
geleid, echter zal het voor mij nu tijd zijn om een stap terug te ne-
men, mijn studie af te ronden en de volgende stap te gaan zetten. 
Graag zie ik jullie de komende tijd nog op activiteiten om te geni-
eten van het heden en verleden.

Hoogachtend,

Ruben Kroezen
Voorzitter 2012/2013

Dankwoord
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