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Voorwoord 3

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

Beste lezer,

Allereerst  wil ik jullie allemaal prettige kerstdagen en 
een gelukkig nieuwjaar wensen. Hoogste tijd om eens 
lekker op de bank het eerste magazine van dit jaar te 
bewonderen. Begin september is het collegejaar van 
start gegaan en daarbij ook het 21ste bestuursjaar.  
Nadat het afgelopen jaar het magazine werd verzorgd 
door een fantastische commissie onder leiding van 
Jelte Hooghiem, is het dit jaar helaas niet gelukt om 
in september een volledige commissie samen te 
stellen. Daarom wordt dit eerste magazine verzorgd 
door Tineke de Jong en het bestuur, waarbij Thomas 
Nellestijn  zich over het grafisch ontwerp buigt. Het 
volgende magazine zal uitgebracht worden door nieuwe commissieleden, waaronder Aniek Sanders, 
Bram Muis en Klaas-Bouke Faber met behulp van Thomas Nellestijn voor het grafisch ontwerp en 
mijzelf als voorzitter. De nieuwe commissieleden zullen zichzelf voorstellen in dit magazine.

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest om een magazine in elkaar te zetten met 
formele en informele artikelen. In dit magazine wordt er een interview met Smids en Schakel over 
het onderscheidend vermogen van een MKB kantoor en een interview met Accon AVM over de 
handelingen bij een overname weergegeven.  Ook verzorgt de NBA een column over het verschil 
tussen RA en AA en vertelt oud bestuurslid Robin Vos over haar werkzaamheden als beginnend 
accountant met een kijkje in haar agenda. 
Naast de artikelen over het accountantsberoep heeft dit magazine nog meer te bieden. De activiteiten 
van Studievereniging Check worden belicht en wordt dit jaar voor het eerst de sidekick geïntroduceerd. 
Dit is een artikel over onderwerp dat in het nieuws aan de orde is gekomen. Het artikel gaat dit keer 
over de heilige stad ‘Vaticaanstad’. Benieuwd? Kijk dan snel op pagina 16!

Natuurlijk heeft het magazine nog meer te bieden dan de artikelen die ik hierboven heb genoemd. 
Ik wil u namens alle Checkers die zich hebben ingezet om dit magazine te publiceren veel leesplezier 
wensen. Mochten er nog vragen zijn, tips of andere opmerkingen naar aanleiding van dit magazine, 
schroom dan niet om dit door te sturen naar magazine@sv-check.nl 

Met vriendelijke groet,

Sveva Stummel
Voorzitter Magazinecommissie 2014/2015
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Commissies voorgesteld 6

Klaas Bouke Faber
Leeftijd: 20
Studiejaar: 2
Ik ben tijdens het symposium gevraagd om actief 
lid te worden in de commissie. Nadat ik meer 
informatie had gekregen over de commissie en 
het actief lid zijn binnen Check, leek het mij leuk 
om mijn steentje bij te dragen aan de commissie. 

AA/RA Binnen-/Buitenland
AD/Nu.nl Checksite/Check-app
Fiets/Bus Bijbaan/Bijlenen
AH/Jumbo Zomer/Winter
Ochtend/Avond Tentamen/Project

Bram Muis
Leeftijd: 22
Studiejaar: 1
Vanaf het eerste moment dat ik mensen van Check 
ontmoette was het direct gezellig, spontaan en 
heel open. Dit was voor mij een goede motivatie 
om een commissie te gaan doen binnen Check.

AA/RA Binnen-/Buitenland
Hond/Kat MKB/Big Four
AD/Nu.nl Checksite/Check-app
Fiets/Bus Bijbaan/Bijlenen
AH/Jumbo Zomer/Winter
Ochtend/Avond Tentamen/Project

Thomas Nellestijn
Leeftijd: 23
Studiejaar: 4
Dit jaar neem ik een bestuursfunctie binnen Check 
in, maar aangezien onze magazinecommissie 
nog niet op volle sterkte was bij aanvang heb ik 
zelf de ontwerpfunctie opgepakt.

AA/RA Binnen-/Buitenland
Hond/Kat MKB/Big Four
AD/Nu.nl Checksite/Check-app
Fiets/Bus Bijbaan/Bijlenen
AH/Jumbo Zomer/Winter
Ochtend/Avond Tentamen/Project

Tineke de Jong
Leeftijd: 20
Studiejaar: 3
Ik heb vorig jaar een onderzoek gedaan waarbij 
we veel interviews hebben afgenomen. Ik vond 
het erg leuk om met professionals in gesprek te 
gaan over actuele onderwerpen.

AA/RA Binnen-/Buitenland
AD/Nu.nl Checksite/Check-app
Fiets/Bus Bijbaan/Bijlenen
AH/Jumbo Zomer/Winter
Ochtend/Avond Tentamen/Project

Aniek Sanders
Leeftijd: 17
Studiejaar: 1
Het lijkt me super leuk om met kantoren in 
contact te komen en om medestudenten te leren 
kennen.

AA/RA Binnen-/Buitenland
Hond/Kat MKB/Big Four
AD/Nu.nl Checksite/Check-app
Fiets/Bus Bijbaan/Bijlenen
AH/Jumbo Zomer/Winter
Ochtend/Avond Tentamen/Project

Sveva Stummel (voorzitter)
Leeftijd: 18
Studiejaar: 3
Vorig jaar heb ik deze commissie ook gedaan. 
Dit jaar ben ik zowel intern-coördinator als 
voorzitter voor deze commissie
. 
AA/RA Binnen-/Buitenland
Hond/Kat MKB/Big Four
AD/Nu.nl Checksite/Check-app
Fiets/Bus Bijbaan/Bijlenen
AH/Jumbo Zomer/Winter
Ochtend/Avond Tentamen/+

Robbert-Jan ter Laan (voorzitter)
Leeftijd: 24
Studiejaar: 3
In deze commissie zijn we verantwoordelijk voor 
het opstellen en bedenken van de ontwerpen 
van posters, flyers, programmaboekjes en andere 
grafische producten voor de activiteiten bij Check. 

AA/RA Binnen-/Buitenland
Hond/Kat MKB/Big Four
AD/Nu.nl Checksite/Check-app
Tentamen/Project Bijbaan/Bijlenen
AH/Jumbo Zomer/Winter
Ochtend/Avond 

Bram Sander
Leeftijd: 18
Studiejaar: 2
Posters hebben mijn aandacht altijd al getrokken 
en om ze dan zelf te kunnen maken is natuurlijk 
geweldig.

AA/RA Binnen-/Buitenland
Hond/Kat MKB/Big Four
AD/Nu.nl Checksite/Check-app
Fiets/Bus Bijbaan/Bijlenen
AH/Jumbo Zomer/Winter
Ochtend/Avond Tentamen/Project

Magazine

Grafisch Ontwerp



Interview Smids & Schakel 7

Sander Smids AA
• Partner Smids & Schakel Accountants 
en Adviseurs

Wat is Smids en Schakel?
Smids en Schakel is voortgekomen uit 
Groenewoud & Weerstra. Groenewoud 
& Weerstra is weer voortgekomen uit 
Posthumus. Naar schatting bestaat het 
kantoor nu zo’n 40 jaar. In 2002 hebben we 
de naam veranderd in Smids & Schakel. Toen 
hebben we er ook een heel ander kantoor 
van gemaakt. Voor die tijd was het een klein 
kantoor wat zich richtte op administratieve 
dienstverlening, naderhand is het een full-
service accountantskantoor geworden met 
onder andere fiscalisten en loonspecialisten. 
We hebben momenteel 40 medewerkers 
en werken voornamelijk in de regio Noord-
Nederland, hoewel we hierbuiten ook 
klanten hebben. 
 
Bedient u klanten uit specifieke 
branches?
We bedienen MKB’ers, het liefst bedrijven 
met rond de 10 werknemers en meer. Hier 
kun je de meeste toegevoegde waarde tot 
stand brengen bij zaken als het opzetten 
van de organisatie, winstmaximalisatie en 
het verbeteren van de rentabiliteit. Grotere 
bedrijven hebben een eigen staf die dat 
voor ze regelt, hier voeren we dan ook 
voornamelijk controleopdrachten uit. We 
hebben hiervoor een controleafdeling. 
Daarbij heeft iedereen wel zijn voorkeuren 
voor branches en we proberen de 
opdrachtverdeling zo goed mogelijk op die 
voorkeuren te laten aansluiten. 

Wat zijn uw dagelijkse 
werkzaamheden?
Mijn dag bestaat voor zo’n 25% uit 
managementwerkzaamheden. De 
overige 75% besteed ik met name aan 
coaching en bijzonder adviesopdrachten. 
Bijzonder advies varieert van overnames 
tot herstructurering tot echtscheidingen. 
Reorganisaties waren twee jaar geleden 
bijna een core business, puur door de crisis. 
Hiervoor moeten prognoses en tussentijdse 
cijfers komen. Er moet worden bepaald of er 
na een reorganisatie nog voldoende van een 
bedrijf over is om bestaansrecht te houden. 
Uiteraard horen ook reviewwerkzaamheden 
bij mijn werk.

Waarmee onderscheidt Smids & 
Schakel zich?
Ik denk dat veel andere kantoren zich 
primair richten op de administratie en 
op het opstellen van de jaarrekening. 
Dit zijn juist de werkzaamheden die in de 
toekomst zullen worden opgeslokt door 
de automatisering. Er zijn eigenlijk twee 
punten waarop wij ons onderscheiden. 
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Ten eerste is dit het directe klantencontact. 
Vooral betrokkenheid en relatieopbouw 
zijn belangrijk. Het is belangrijk om een 
goede relatie op te bouwen met duurzame 
klantenm hiervoor gebruiken we een CRM-
systeem. Ten tweede zit onze toegevoegde 
waarde vooral in de aangeboden kennis. 
Echter wordt het vereiste kennisgebied van 
accountants breed. Niemand 
kan meer zó all-round zijn. Je 
hebt echt specialisten nodig, 
hetzij op fiscaal, juridisch of 
financieel gebied. 

Wat is het grote verschil tussen 
een MKB-kantoor en een Big Four-
kantoor?
Bij een kleiner kantoor doe je een bredere 
ervaring op, aangezien je opdrachten in 
verschillende werkgebieden tegelijk oppakt. 
Bij de grotere kantoren zit meer herhaling in 
het werk en pak je vaak maar een klein stuk 
van de werkzaamheden mee. Dit heeft beide 
zijn voordelen. In het MKB heb je zicht op alle 
processen, waardoor bijvoorbeeld de AO/IB 
gaat leven. Daarnaast heb je persoonlijker 
contact met de klant, waarbij je grenzen 
moet stellen om dit contact je objectiviteit 
niet te laten beïnvloeden. Bij de grotere 
kantoren heb je dat overzicht minder, maar 
zal je werk veel makkelijker objectief kunnen 
uitvoeren omdat je meer op afstand van de 
klant staat. De klant wordt door meerdere 
personen bediend terwijl dit bij ons meestal 
door één relatiebeheerder wordt gedaan. 

Wat bent u voor een directeur?
Ik ben sinds 1996 één van de directeuren. 
In die tijd werkte ik samen met de heren 
Groenewoud en Weerstra. Sinds 2002 werk 
ik samen met de heer Schakel. In de loop van 
de tijd zijn er andere partners ingetreden. 
Persoonlijk vind ik dat een directeur van 
alle vakgebieden binnen zijn bedrijf een 

beetje moet afweten. Binnen het bedrijf 
loop ik regelmatig een ronde waarbij ik mijn 
werknemers vraag naar bepaalde klanten. 
Zo blijf ik goed op de hoogte. Verder vind ik 
het belangrijk dat een directeur persoonlijk 
betrokken is bij het wel en wee van zijn 
medewerkers en bij alles wat er binnen een 
kantoor gebeurt. 

Wat is volgens u de 
toekomst van de MKB-
accountant?
In de toekomst zullen er 
steeds meer verschillende 

disciplines binnen de groep accountant 
ontstaan. Eén beroeps-organisatie is op 
zichzelf geen probleem, maar binnen die 
beroepsorganisatie moet ruimte zijn voor die 
verschillende disciplines. Ze vragen immers 
ieder een eigen benadering. De accountant 
is ontstaan voor de controlewerkzaamheden 
en is in de loop van de jaren vertakt naar 
allerlei aanvullende specialismen. Momenteel 
is slechts 10% van de accountants werkzaam 
in de controle, terwijl de NBA wel (controle)
maatregelen bepaalt die moeten worden 
nageleefd door alle accountants. Het spreekt 
vanzelf dat lang niet alle maatregelen op 
alle accountants van toepassing zijn. De 
toekomst van de accountant ligt in de 
specialisatie en zoals gezegd denk ik dat 
de beroepsorganisatie zich hierop ook zal 
moeten aanpassen. 

Hoe speelt u in op de toenemende 
informatisering?
Ik neem deel aan de IT Managementkring  van 
de SRA. Deze komt zesmaal per jaar bijeen 
om de nieuwe ontwikkelingen te bespreken. 
Daarnaast ben ik binnen Smids en Schakel 
verantwoordelijk voor de automatisering. 
Ik probeer daarbij verschillende mensen 
binnen kantoor in te schakelen, rekening 
houdend met hun kennis en interesses. Zij 

“Vooral betrokkenheid 
en relatieopbouw zijn 

belangrijk.”
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houden de belangrijke ontwikkelingen bij 
en implementeren waar nodig. Door mijn 
ervaring met softwareselectie en de criteria 
waar ik aan vast houdt heb ik een goed beeld 
van belangrijke punten in software en kan ik 
relatief eenvoudig door de verkooppraatjes 
van aanbieders heen prikken. Daarnaast 
hebben we applicatie-beheerders die zich op 
de belangrijkste softwarepakketten richten, ik 
ga uiteraard ook op hun oordeel af. Tot slot 
moet je niet altijd voorop willen lopen, dan 
betaal je doorgaans veel leergeld. Je moet 
wel mee met 
de ontwik-
kelingen, maar 
je moet het 
juiste moment 
herkennen om 
in te stappen.

Heeft u nog een specifieke tip 
die u de studenten zou willen 
meegeven?
Probeer breed te oriënteren. Je komt nu al 
veel bij kantoren, maar eigenlijk zou je ook 
iets meer bij bedrijven moeten kijken, om zicht 
op de bedrijfsprocessen te krijgen. Op de 
werkvloer leer je verreweg het meeste. Neem 
bijvoorbeeld BIV; op het oog een ‘droog’ vak. 
Mijn grote voordeel is dat ik vroeger in de 
praktijk werkte en mijn accountantsopleiding 
in de avonduren deed. Ik kon direct de link 
leggen tussen bijvoorbeeld BIV en bedrijf. 
Dit is voor jullie lastiger. Daarom zou het 
belangrijk zijn om  bij bedrijven over de vloer 
te komen en de processen in het echt terug 
te zien. Pas wanneer je door de verbanden 
tussen de processen het grotere geheel ziet 
gaat het leven en vallen dingen op hun plek. 

“Je moet  mee met de 
ontwikkelingen, maar je 
moet het juiste moment 

herkennen om in te 
stappen.”

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 
ondernemer van vandaag nodig heeft: 
van accountantswerkzaamheden 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



De Symposiumcommissie 10

Sjoerd Voetdijk
Leeftijd: 20
Studiejaar: 3
Mijn hoofdtaak was het verzorgen van de locatie, 
daarnaast had ik twee contact personen. Maar 
iedereen ondersteunde elkaar als het nodig was.
Het leek mij leuk om in een commissie  samen te 
werken en in contact te komen met de kantoren. 
Dat is ook meteen de reden waarom ik voor 
deze commissie heb gekozen, je leert partners 
van MKB-kantoren kennen op een informele 
manier.

AA/RA Binnen-/Buitenland
Hond/Kat MKB/Big Four
AD/Nu.nl Checksite/Check-app
Fiets/Bus Bijbaan/Bijlenen
AH/Jumbo Zomer/Winter
Ochtend/Avond Tentamen/Project

Jan Sloots (voorzitter)
Leeftijd: 19
Studiejaar: 3
Als voorzitter houd je je met alle taken bezig, 
dit maakte deze rol erg leuk en leerzaam. Ik 
had SRA, NBA, Smids & Schakel en Gjald onder 
mijn hoede. Ik leidde de vergaderingen maar 
was ik ook bezig met het opstellen van de 
begroting, het zoeken naar een goede locatie, 
het vinden van sprekers en een dagvoorzitter, 
het bezoeken en contact onderhouden met de 
overige kantoren. Ik heb gekozen voor deze 
commissie omdat het mij erg leerzaam leek om 
een groot event te organiseren. Het leukste is dat 
je een leerzame dag organiseert voor studenten 
en kantoren, waaraan je een eigen draai mag 
geven. 

AA/RA Binnen-/Buitenland
Hond/Kat MKB/Big Four
AD/Nu.nl Checksite/Check-app
Fiets/Bus Bijbaan/Bijlenen
AH/Jumbo Zomer/Winter
Ochtend/Avond Tentamen/Project

Stephanie Hofstetter
Leeftijd: 20
Studiejaar: 3
Voor het symposium heb ik het grafische 
ontwerp verzorgd. Dit was de eerste keer dat ik 
met InDesign heb gewerkt en het is erg goed 
bevallen! Daarnaast was ik contactpersoon van 
een kantoor en heb ik het concept ‘speeddaten’ 
uitgewerkt met Sjoerd. Tot nu toe heb ik twee 
commissies gedaan bij SV Check. Vorig jaar 
de almanak en dit jaar het symposium. Beide 
keren was er een tekort aan commissieleden 
en zodoende ben ik bij een commissie terecht 
gekomen. Een commissie is een leuke, leerzame 
en vooral gezellige ervaring. 

AA/RA Binnen-/Buitenland
Hond/Kat MKB/Big Four
AD/Nu.nl Checksite/Check-app
Fiets/Bus Bijbaan/Bijlenen
AH/Jumbo Zomer/Winter
Ochtend/Avond Tentamen/Project

Erwin Brandsma
Leeftijd: 23
Studiejaar: 3
Werkzaamheden commissie: Notuleren tijdens de 
vergaderingen, archiveren van stukken, contact 
met verschillende kantoren. Dit is nu mijn derde 
commissie en ik doe het vooral om contacten 
te leggen met kantoren. Daarnaast vind ik het 
leuk om actief te zijn voor de vereniging en zijn 
de activiteiten die georganiseerd worden leuk, 
gezellig en leerzaam. Ik vond het vooral leuk om 
zelf deze activiteiten te organiseren vanwege mijn 
eigen invloed op de inhoud en vorm van deze 
activiteiten.

AA/RA Binnen-/Buitenland
AD/Nu.nl Checksite/Check-app
Fiets/Bus Bijbaan/Bijlenen
AH/Jumbo Zomer/Winter
Ochtend/Avond Tentamen/Project

Thomas Prins
Leeftijd: 24
Studiejaar: 2/3
Een paar van mijn taken waren het bijhouden 
van het budget en het hierop aansluiten van 
de offertes. Tevens ben je veel bezig met 
gesprekken met de kantoren en sprekers. Dit 
was ook één van de leukere dingen om te doen. 
Ik heb vooral voor deze commissie gekozen 
omdat het mij leuk leek om een evenement te 
organiseren en omdat je, na de voorbereidingen 
in de zomervakantie, vroeg in het jaar klaar 
bent. Tevens trekt de sfeer in de MKB-sector mij 
wel. Als laatste maar niet minder belangrijk, je 
bent een lange periode met een leuke groep 
studenten bezig een mooi event neer te zetten. 

AA/RA Binnen-/v
Hond/Kat MKB/Big Four
AD/Nu.nl Checksite/Check-app
Fiets/Bus Bijbaan/Bijlenen
AH/Jumbo Zomer/Winter
Ochtend/Avond Tentamen/Project
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Activiteitenverslag 
Op donderdag 23 oktober 2014 vond het 
jaarlijkse symposium van Studievereniging 
Check plaats in Het Heerenhuis te Groningen. 
Dit jaar was het thema ‘Next level accountant’. 
Een thema met het oog op de toekomst, omdat 
er het één en ander zal gaan veranderen binnen 
het accountantsberoep. Zo is ook de rol van de 
MKB-accountant. Een jaarrekening samenstellen 
zal over een aantal jaar volledig automatisch 
zijn, wat betekent dat de adviesfunctie van de 
accountant steeds belangrijker wordt. 

Na een zomer en twee maanden voorbereiding 
kon het symposium 23 oktober om 10.30 uur 
worden geopend door de voorzitter van de 
symposiumcommissie: Jan Sloots. Jan heette 
iedereen van harte welkom en vertelde kort 
over het thema van de dag. Vervolgens gaf 
hij het woord aan de dagvoorzitter Jan van 
Zanden. Hij zorgde voor dat presentatie, het op 
elkaar volgen van lezingen en dat de workshops 
gestructureerd verliepen, wat hij erg leuk deed. 
Eerst stelde Jan van Zanden zichzelf voor en 
gaf daarna het woord aan Johan de Konink. 
Johan de Konink was de eerste spreker van de 
dag en gaf een lezing over lean management. 
Lean management was voor veel studenten 
een nieuw thema en daarom extra interessant. 
Nadat Johan de Konink ons een interessante 
lezing had gegeven over dit nieuwe thema 
werd het speeddaten geïntroduceerd. Tijdens 

het speeddaten waren de studenten verdeeld 
in groepen en spraken zij met elk kantoor 
ethische dillema’s door. Na elke zeven minuten 
klonk er een signaal en werd er door gewisseld. 
Aan tafel werden situaties besproken als: ‘Je 
pint 50 euro, maar het pinautomaat geeft je 100 
euro in plaats van 50. Wat doe je? Ga je naar 
de bank toe en meldt je deze storing of zeg je 
niet en loop je met de 100 euro op zak verder?’. 
Hierbij kwam de integriteit van de studenten 

naar boven, een belangrijke eigenschap voor 
een accountant. Na afloop van het speeddaten 
stond er beneden een goed verzorgde lunch 
voor ons klaar. 
Na de pauze volgde de eerste workshopronde. 

Bij aanmelding hebben de studenten 
voorkeuren voor kantoren doorgegeven en 
tijdens de workshopronde konden ze in contact 
komen met het kantoor middels een workshop. 
Om half drie verzamelde iedereen zich weer 
in de plenaire zaal om naar de tweede lezing 
te luisteren. Deze werd verzorgd door Jan 
Wietsma, hij  vertelde over de accountant 
als sparringpartner. In de toekomst zal deze 

adviesfunctie steeds belangrijker worden. 
Dagvoorzitter Jan van Zanden bedankte 
wederom de spreker en kondigde de koffiepauze 
aan. Deze werd vervolgd door een tweede 
workshopronde. De workshopsrondes zorgen 
voor interactie met de kantoren en studenten. 
Een voorbeeld van een workshopronde is het 
bespreken van een case met een klein groepje 
studenten en iemand van een kantoor. Na de 
tweede workshopronde werd iedereen begeleid 
naar de plenaire zaal voor een ontspannen 
afsluiting van de dag. Rond kwart over vijf sloot 
Jan van Zanden de dag af en bedankte de 
sprekers en de commissieleden. Tot slot was er 
gelegenheid om van een borreltje te genieten 
en de dag door te spreken, dat werd doorgezet 
met een diner en borrel op een externe locatie. 
Al met al was het een zeer geslaagde dag en 
kijken we uit naar een volgend symposium. 
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AA en/of RA?
In de jaren negentig behaalde ik mijn 
diploma dat recht gaf op inschrijving in 
het AA-register. Vervolgens werd met de 
afronding van een 2-tal extra vakken de 
felbegeerde certificeringsbevoegdheid 
bereikt. Daarmee mochten alle financiële 
verantwoordingen voorzien worden van 
een getrouwheidsoordeel.

Zelfs als AA mocht je plotseling de 
handtekening zetten onder de 
jaarrekening van bijvoorbeeld 
Philips. Zo leek er ook een einde 
te komen aan de op dat moment 
voortdurende strijd tussen de 
beroepsgroepen AA en RA. Door 
dezelfde bevoegdheden werd 
het grootste verschil immers 
opgeheven. Toch leidde het op 
één hoop vegen van beide titels 
destijds tot het afketsen van de fusie tussen 
NOvAA (AA-beroepsgroep) en NIvRA 
(RA-beroepsgroep).

De AA werd in de jaren daarna duidelijk door 
de NOvAA als dé accountant van het MKB 
gepromoot. Als financieel deskundige thuis 
in de wereld van de MKB-ondernemer. De 
RA zat met name bij de grotere bedrijven 
en was bedreven in controles. Ondanks de 
certificeringbevoegdheid werd en wordt 
door de gemiddelde AA hier in de praktijk 

niets mee gedaan. De enige controle-
ervaring die vaak is opgedaan is de 
controle van een jaarrekening tijdens het 

examen. Bovendien zie je de AA 
met name terug als deskundige 
thuis in de financiën wereld van 
het Kleinbedrijf. Overigens is dat 
niet erg aangezien meer dan 
90% van het MKB bestaat uit 
kleinbedrijf. 

De RA zit over het algemeen bij 
het grote bedrijf en de bovenkant 

van het MKB. Overigens heeft dat ook 
zijn redenen. De grotere bedrijven zitten 
met name bij de grote kantoren waar 
van oudsher een RA-cultuur heerst. De 
RA is deskundig in het controleren van 
jaarrekeningen. De directie van grote 
bedrijven hebben vaak een academische 
achtergrond. Praten met een mede-
academicus voelt vaak beter aan, omdat 
het probleem meer vanuit een analytische, 
gestructureerde aanpak wordt opgelost.

“De AA werd in 
de jaren daarna 

duidelijk door 
de NOvAA als 
dé accountant 
van het MKB 
gepromoot.”



Een AA is echter meer een doener dan een 
denker. Daarom past hij ook zo goed bij het 
kleinbedrijf. Deze ondernemers hebben 
over het algemeen geen academische 
achtergrond en houden ervan om 
praktisch geholpen te worden, zonder 
dat er eerst allerlei wetenschappelijke 
achtergronden meegenomen worden bij 
de probleemstelling. Bovendien is daar 
ook vaak geen geld voor. Met een HBO-
achtergrond op accountantsgebied kan 
deze doelgroep dan ook goed worden 
bediend. Toch koos ik ervoor om jaren 
later ook de RA-studie te 
starten en af te ronden. 
Buiten het feit dat het 
een uit de hand gelopen 
weddenschap betrof, was 
het met name de interesse 
in een verdieping van het 
vakgebied en de strijd om 
gelijkwaardigheid met de 
RA-collega’s.

Natuurlijk voelde het als 
verloochening. Je bent AA 
mét certificeringsbevoegdheid en je ging 
nogmaals de studie overdoen om dezelfde 
bevoegdheid te behalen. Toch kan ik u 
vertellen dat er grote verschillen zitten in de 
diepgang bij beide opleidingen. Met name 
de vakgebieden verslaggeving, interne 
beheersing (het oude AO/IC) en financial 

auditing gaan binnen de RA-opleiding 
veel verder. Ook het examenniveau op 
deze vakgebieden ligt stukken hoger. Is 
ook logisch. De doelgroep die uiteindelijk 
bediend gaat worden verwacht en eist 
nu eenmaal meer kennis op dergelijke 
onderdelen dan de slager om de hoek. 
Toch is die slager uitermate interessant als 
klant. Echter 2 van de 3 vragen zijn veelal 
fiscaal getint. Gezien de huidige aandacht 
en diepgang binnen de AA-opleiding is 
de kennis in elk geval onvoldoende om 
deze klant optimaal te bedienen. Met 

de voorgestelde nieuwe 
inrichting van het toekomstige 
accountancyonderwijs zou er 
naar mijn mening uitsluitend 
rekening dienen te worden 
gehouden met de klantvraag.

De klant bepaalt immers 
het bestaansrecht van de 
accountant en zijn diensten. 
De behoeften en wensen van 
de (MKB-)klant centraal stellen 
zou naar mijn mening de basis 

dienen te zijn voor de inhoud van een 
opleiding. Daar valt nog veel te verbeteren. 
Naast vakinhoudelijke onderwerpen 
ook aandacht voor de communicatieve 
vaardigheden van de accountant.

“Met de voorgestelde 
nieuwe inrichting 

van het toekomstige 
accountancyonderwijs 

dient er ,naar mijn 
mening, uitsluitend 
rekening te worden 
gehouden met de 

klantvraag.”
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De Nederlandse Beroepsorganisatie van 
Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde 
organisatie die onder andere belast is met het 
bevorderen van de goede beroepsuitoefening van 
haar leden (registeraccountants en Accountants-
Administratieconsulenten).
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Om te beginnen en voor de volledigheid van het 
verhaal zal ik jullie bijscholen in de rijke geschiedenis 
van het Vaticaan. Vaticaanstad is de kleinste 
onafhankelijke staat ter wereld. Stato della Città Del 
Vaticano is in 1929 ontstaan door het Vedrag van 
Lateranen, dat door Paus Pius XI en de fascistische 
leider Mussolini werd ondertekend. Dit verdrag 
houdt voornamelijk in dat de onafhankelijkheid en 
de soevereiniteit van de heilige stoel – het centrale 
bestuursorgaan - werd erkend, waardoor de staat 
Vaticaanstad werd opgericht. De heilige stoel wordt 
bekleed door  de Paus.   

Aan het eind van de 19e eeuw zette Paus Leo 
XIII zich sterk in voor het lot van de armen. Door 
het opzetten van gaarkeukens, het verstrekken 
van leningen met lage rentes en het stichten van 
tehuizen voor weeskinderen en daklozen had Leo 
een indrukwekkende rol in dit geheel.
Al deze liefdadigheidsdaden moesten uiteraard 
worden gefinancierd en wegens de vele transacties 
heeft Leo besloten om in 1887 het ‘Instituut voor 
Religieuze Werken’ ,oftewel de Vaticaanbank 
(een nieuwe naam na een hervorming in 1942), 
op te richten.  De Vaticaanbank heeft geen 
winstoogmerk en treedt voornamelijk op voor de 
maatschappelijk zwakkeren. Dit klinkt als een nobel 
en hartverwarmend streven, maar hoe nobel en 
hoe hartverwarmend is de Vaticaanbank eigenlijk? 

In de laatste jaren komen er steeds meer lugubere 
verhalen over de Vaticaanbank naar buiten. 
Samenspel met de nazi’s, witwaspraktijken en andere 
schandalen krijgen steeds meer vorm. Alhoewel 
sommige aantijgingen nooit hard zijn gemaakt 
kunnen we stellen dat de Vaticaanbank een steeds 
verder dieptepunt bereikt.

Rome heeft zich in ruim 2500 jaar ontwikkeld als één van de belangrijkste 
steden van de westerse cultuur. In het hart van de parelstad van Julius 
Caesar ligt het dwergstaatje ‘Vaticaanstad’. Maar hoe heilig is het 
dwergstaatje van de paus eigenlijk en wat voor donkere geheimen kent 
het?
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Het Sint-Pietersplein in 
de 21e eeuw
Door de vele aantijgingen en de besmeurde 
naam van het Vaticaan benoemde 
Benedictus XVI een toezichthouder. Ook 
verving Benedictus XVI directeur Paolo 
Cipriani in 2012 om verdere imagoschade te 
voorkomen. 
De huidige paus ‘Fransiscus I’ oppert 
voor openheid en wil de macht van de 
Vaticaanbank minimaliseren. In 2013 (!)  is 
tijdens de hervorming van de Vaticaanbank 
besloten om voortaan het jaarverslag 
te publiceren, wat voorheen dus nooit 
gebeurde. Daarnaast wil de bank voldoen 

aan de internationale normen voor de strijd 
tegen het witwassen van zwart geld en het 
financieren van terroristische activiteiten. 
Om al deze hervormingen binnen de 
Vaticaanbank tot stand te laten komen is er 
een nieuwe instelling in het leven geroepen. 
Het ‘Secretariaat voor Economie’ moet 
zorgen dat de Vaticaanbank geheel vrij is 
van alle eerder genoemde gebeurtenissen. 
De instelling is te vergelijken met een 
Ministerie van Financiën en is onder andere 
belast met het opmaken van begrotingen. 
Het Secretariaat voor Economie wordt 
ondersteund door een vijftienkoppige raad, 
bestaande uit zowel geestelijke als leken met 
een expertise van financiën en economie.    
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The Ratlines
Volgens verschillende auteurs heeft de Vaticaanse 
bank een cruciale rol gespeeld in het financieren 
van de rattenlijnen. Dit waren ontsnappingsroutes 
voor Duitse nazi’s en Italiaanse fascisten naar 
landen in Zuid- en Noord-Amerika. Met behulp 
van de Britse en Amerikaanse geheime dienst 
werden 30.000 Nazi’s geholpen. Onder deze 
Nazi’s bevonden zich onder andere commandan-
ten van vernietigingskampen, de architect van de 
Holocaust en de beruchte arts van Auschwitz. 
Uit documentatie van de Amerikaanse en Duitse 
archieven blijkt dat de nazi’s goud van de Reichs-
bank naar de Vaticaanse Bank overbrachten. De 
Vaticaanse bank sluisde dit door naar banken 
in Zwitserland, waar het later door nazi’s werd 
gebruikt om te ontsnappen. 

Overige beschuldigingen
Door de jaren heen is de Vaticaanbank 
herhaaldelijk beschuldigd  bij het witwassen van 
crimineel geld en het financieren van terrorisme. 
Op 21 september 2010 legde het Italiaans 
Openbaar Ministerie beslag op 20 miljoen euro 
van de Vaticaanbank en begon daarmee hun 
kruistocht naar diverse aantijgingen. Scarano - de 
accountant van de Vaticaanse bank - zou opdracht 
hebben gegeven om twintig miljoen euro aan 
contanten over te brengen naar een bank in 
Zwitserland. Een tussenpersoon heeft via een 
privévliegtuig de zakken met geld overgebracht.  
Scarano is in staat van beschuldiging gesteld en 
wacht op dit moment zijn vonnis af. 

Banco Ambrosiano
De Banco Ambrosiano is rond de jaren zeventig één van 
de grootste particuliere banken in Italië. Onder leiding 
van manager Roberto Calvi werd de bank een grote 
speler in de Italiaanse financiële wereld. Calvi was een 
goede vriend van Paul Marcinkus, die in 1971 de leiding 
nam bij de Vaticaanbank. Marcinkus – een aartsbisschop 
– en Calvi begonnen een nauwe samenwerking en al snel 
werd de Vaticaanbank grootaandeelhouder van Banco 
Ambrosiano. Die samenwerking leek eerst zijn vruchten 
af te werpen, mede doordat Calvi in de volksmond de 
bankier van god werd genoemd. Dit vanwege zijn goede 
relaties met de heilige stoel. Totdat in 1982 naar buiten 
kwam dat de Banco Ambrosiano werd beschuldigd van 
het witwassen van geld voor de Siciliaanse maffia. Volgens 
diverse bronnen ontbrak er ongeveer een miljard dollar 
op de balans van Banco Ambrosiano. 
Banco Ambrosiano ging failliet en de Vaticaanbank moest 
ruim 180 miljoen euro betalen aan haar schuldeisers. 

De Amerikaanse Marcinkus moest uiteindelijk zijn 
ambt neerleggen maar kon niet worden vervolgd 
wegens zijn diplomatieke immuniteit. Met Calvi liep het 
minder florissant af. In 1982 werd zijn lichaam levenloos 
aangetroffen onder een brug in Londen. Calvi’s lichaam 
bungelde aan de Londense Blackfriars Brigde met zijn 
jaszakken vol stenen. Volgens de Engelse autoriteiten was 
de doodsoorzaak zelfmoord, al bestonden daar openlijke 
twijfels over. Twintig jaar na dato – in 2002 – werd 
vastgesteld dat het niet om zelfmoord ging, maar dat Calvi 
gewurgd zou zijn. Alhoewel de daders nooit strafrechtelijk 
zijn vervolgd gaat het gerucht dat Pipo Caló de opdracht 
zou hebben gegeven. Caló is de schatbewaarder van de 
Siciliaanse Cosa Nostra (een organisatie van verschillende 
maffiafamilies). Calvi moest uit het veld worden geruimd 
aangezien hij fondsen van de maffia wilde aanwenden 
om de lege kassen van Banco Ambrosiano te vullen ten 
tijde van het aanstaande faillissement. 

Het moge duidelijk zijn dat de naam 
van de Vaticaanbank besmeurd is en 
het nog een lange weg heeft te gaan 
tot een goedheilige reputatie.  De 
goede bedoelingen van paus Leo XIII 
zijn verwaterd door een turbulente 
geschiedenisreeks. De vraag reist of 
Fransiscus I dit tijdens zijn bewind kan 
veranderen. Maar één ding is zeker, 
menig bewonderaar zal met een totaal 
andere blik het Vaticaan bewonderen 
op het Sint-Pietersplein. 



Waarom?
Ik wilde graag een stage in het buitenland 
omdat ik op zoek was naar avontuur. Ik wilde 
graag meer van de wereld zien, daarmee 
bedoel ik specifiek Zuidoost-Azië. Ik weet niet 
of deze reis mij een voorsprong heeft gegeven 
op andere studenten, maar ik heb er wel veel 
van geleerd en ik heb het enorm naar mijn zin 
gehad. Een van de belangrijkste dingen die ik 
heb geleerd is om mezelf aan te passen aan 
een andere cultuur. Daarnaast heb ik ook flink 
aan mijn taalvaardigheid kunnen werken.

Het begin
Voordat mijn reis begon heb ik contact gezocht 
met het Bureau Buitenlandse Stages. Zij boden 
de keuze uit een aantal verschillende landen. 
Aangezien mijn voorkeur uitging naar een 
Aziatisch land, heb ik gekozen voor Jakarta. 
Ik kon hier solliciteren bij het kantoor Parker 
Randall Indonesia, waar ik uiteindelijk ook ben 
aangenomen.
Op de avond van 9 december 2012 vertrok ik 
vanaf Schiphol, via Abu Dhabi, naar Jakarta. Ik 
was ontzettend zenuwachtig bij mijn vertrek, 
aangezien ik voor het eerst 
alleen op reis ging. Dit was 
echter helemaal niet nodig. De 
reis verliep goed en onderweg 
ben ik veel medereizigers 
tegengekomen waarmee 
ik verhalen kon uitwisselen. 
Eenmaal in Jakarta kon het 
avontuur echt beginnen. Ik 
maakte er kennis met veel 
andere studenten, waaronder 
de studenten waarmee ik samenwoonde in mijn 
internationale studentenhuis. 

De eerste weken
De eerste weken waren voor mij erg 
confronterend. Het verschil in taal en cultuur 
creëerde een grote barrière tussen mij en de 
Jakartaanse bevolking. Ik moest me dan ook flink 
aanpassen. De bevolking sprak voornamelijk 
Bahasa Indonesia. De meeste mensen spraken 
daarnaast geen Engels, dus de communicatie 

verliep voornamelijk door middel van handen 
en voeten. 
De cultuur wordt enorm beïnvloed door de 
leidende religie: de islam. Er wordt vijf keer per 
dag gebeden, waarbij iedere ochtend om half 6 
het bidden wordt aangekondigd door een stem 
uit een luidspreker. Niet alleen de striktheid in 
het bidden was nieuw voor mij. Er was ook een 
strikte scheiding tussen mannen en vrouwen. 
Dit zag je bijvoorbeeld in de bus heel duidelijk 
terug. De vrouwen zaten voorin en de mannen 

achterin. Ik ben eenmaal in het 
‘vrouwengedeelte’ gaan zitten, 
wat resulteerde in een boze 
buschauffeur. In Indonesië wordt 
alles bepaald door mannen. In 
mijn werkomgeving zag ik dit 
duidelijk terug bij een vrouwelijke 
collega. Voordat ze getrouwd 
was ging ze vaak mee op stap, 
maar na haar huwelijk kwam 

hier een einde aan omdat haar man dit niet 
toestond. 
Aan het eten hoefde ik daarentegen helemaal 
niet te wennen. De Indonesische keuken is erg 
gevarieerd en meestal pittig, waar ik van houd. 
De temperatuur in Indonesië ligt eigenlijk altijd 
boven de 30 graden. Ik ervoer dit als erg prettig, 
aangezien je overdag in je pak naar stage kon 
om ’s avonds in korte broek en T-shirt de dag 
af te sluiten.
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Henry Pan
• Oud-bestuurslid (2011-2012)
• Oud-stagiair Parker Randall Indonesia
• Student Bedrijfseconomie

“Ik was op zoek naar 
avontuur, ik wilde graag 
meer van de wereld zien. 

En dan specifiek 
Zuidoost-Azië.”
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Werkzaamheden
Tijdens mijn stageperiode bestond mijn 
werk voor-namelijk uit werkzaamheden 
voor de interimcontrole. Ik verrichte vooral 
procesgerichte controles bij de klanten die 
gespecialiseerd zijn in olie of producten die met 
olie te maken hadden zoals boorproducten. 
Ik heb tijdens mijn stage onder andere bij 
een ziekenhuis controlewerkzaamheden 
mogen verrichten die vooral 
uit interviews bestonden. Op 
basis van de interviews werden 
de handelingen die werden 
verricht in kaart gebracht.De 
communicatie tussen mij en 
mijn collega’s verliep in het 
Engels, die deze taal gelukkig 
wel beheersten. Ik had geen 
probleem met het overschakelen 
van Nederlands naar Engels, aangezien mijn 
Engels redelijk gevorderd is. Daarnaast heb 
ik over het algemeen geen hoge werkdruk 
ervaren, dit kwam waarschijnlijk doordat ik mijn 
stage tijdens het laagseizoen liep. Hierdoor 
had ik meer tijd om aan mijn eigen projecten 
te werken, namelijk het opstellen van plannen 
voor het opzetten van mijn eigen bedrijf. 

Ik liep mijn stage van maandag tot en met 
vrijdag tussen 9.00 en 18.00. In de avonduren 
ging ik meestal uit eten met mijn huisgenoten. 
In het weekend boekten we meestal reisjes of 
excursies om het binnen land te ontdekken. Zo 
ben ik naar Maleisië geweest om de Peronas en 
de KL Tower te bekijken en het nachtleven van 
de Zouk Club te bewonderen, naar Singapore 
om het Marina Bay Resort te bekijken  en 
naar Thailand om met een quad de jungle 

te verkennen. Niet al deze reizen waren in 
het gezelschap van medestudenten. Ik ben 
bijvoorbeeld een keer alleen naar Bali gegaan, 
waar ik een groep medereizigers leerde kennen. 
Met hen ben ik vervolgens verder gereisd naar 
Gili Trawangan en Lombok, een ontzettend leuke 
ervaring. Naast alle activiteiten was er natuurlijk 
genoeg gelegenheid voor ontspanning op de 
stranden van Jakarta.

Terugblik
Als ik terug kijk op mijn tijd in 
Indonesië kan ik alleen maar 
zeggen dat het een ongelofelijk 
mooie ervaring was. Ik heb een 
unieke stageperiode gehad 
die, naar mijn mening, niet te 
vergelijken is met de stage die 
andere studenten lopen. Ik 

kan met zekerheid zeggen dat dit het mooiste 
halfjaar van mijn leven is geweest en ik hoop 
dat ik ooit nog terug kan naar Indonesië. Het 
geeft zo’n goed gevoel om te reizen en om op 
die manier nieuwe mensen te ontmoeten dat 
ik dit iedereen aanraad. Tijdens mijn stage heb 
ik natuurlijk niet alleen maar rondgereisd, ik 
heb ook veel geleerd van de werkzaamheden 
die ik heb verricht op stage. Een blik in het 
bedrijfsleven is heel anders en veel leerzamer 
dan (alleen) het volgen van colleges. 

Inmiddels ben ik aan een nieuwe studie 
begonnen. Ook voor deze studie wil ik een 
stage in het buitenland lopen. Dit keer zou ik 
graag een deel van Zuid-Amerika verkennen.

“Ik kan met zekerheid 
zeggen dat dit het 

mooiste halfjaar van 
mijn leven tot nu toe is 

geweest.”

Ervaringen:
9 sept  -  14 jan:  5 dagen stage per week
25 okt  -  27 okt:  Maleisië
1 nov  -  3 nov:  Singapore
12 dec  -  15 dec:  Thailand
14 jan  -  23 jan:  Bali/Lombok/Gili



Voor hopelijk de meeste studenten die dit 
magazine open slaan ben ik geen volkomen 
vreemde. Afgelopen jaar heb ik deel genomen 
in het 20e bestuur van SV Check. Maar voor 
de lezers voor wie ik nog wel een onbekende 
ben zal ik kort even wat over mezelf vertellen 
ter inleiding. Ik ben Robin Vos. Geboren op 9 
december 1991, wat mij op het moment van 
schrijven 22 maakt. Wellicht op het moment 
dat jij dit leest ben ik al 23. Ik ben opgegroeid 
in een dorpje in de buurt van Assen, Rolde. 

Loopbaan
Na het afronden van de Havo ben ik snel teruggekeerd naar mijn geboortestad, Groningen. 
Hier ben ik in 2009 begonnen aan de opleiding Accountancy aan de Hanzehogeschool. Ik heb 
de eerste twee jaar van mijn studie gecombineerd met een intensief paardensportbestaan. 
Echter bleek dit niet de beste combinatie en daar ben ik uiteindelijk mee gestopt. Ik bleek tijd 
over te hebben en in 2012 heb ik deelgenomen aan de symposiumcommissie. Vervolgens 
was na drieënhalf jaar studie voor mij de tijd gekomen om stage te gaan lopen. Hiervoor 
heb ik gekozen om stage te lopen bij KPMG en gelukkig kozen ze mij om bij hen stage bij te 
laten lopen. Mijn keuze voor KPMG kwam voort uit het gevoel dat ik had bij de organisatie. 
Niet alleen mijn oom heeft hier een positieve bijdrage in geleverd, ook het bijwonen van 
een inhouse bij KPMG en een lunch welke ik al eens had gehad met werknemers van KPMG 
hebben mij dit gevoel gegeven. Vanaf februari 2013 heb ik gedurende 5 hele leerzame 
maanden mijn eerste stappen bij KPMG mogen zetten. Na mijn stage periode wilde ik 
graag bij KPMG blijven en gelukkig was dit wederzijds: KPMG bood mij de mogelijkheid om 
in februari 2014 eveneens terug te keren voor het schrijven van mijn scriptie. Nadat ik dit 
succesvol heb afgerond heb ik mijn contract getekend om bij KPMG aan het werk te gaan 
vanaf 1 september 2014. 

Het werk bij KPMG
Zoals eerder vermeld, ben ik op 1 september 2014 gestart als trainee bij KPMG Groningen. 
Een kantoor waar ik mij in de loop van de tijd al behoorlijk op mijn plek was gaan voelen. 
Ondanks dat waren de werkzaamheden welke ik uitvoer anders dan die ik gedurende mijn 
stage heb uitgevoerd. In deze periode vindt voornamelijk de interim plaats. Een periode 
waarin de opgedane kennis vanuit het vak bestuurlijke informatie voorziening goed van 
pas komt. De werkzaamheden hebben voornamelijk betrekking op het in kaart brengen 
van processen en het testen van mogelijke controls waar gedurende de eindejaarscontrole 
op gesteund kan worden. Daarnaast ben je elke week bij een andere klant aanwezig. Een 
periode waarin je veel nieuwe werkzaamheden leert, een periode waarin er veel nieuwe 
indrukken opgedaan worden en dus een periode waarin je veel leert. Bij KPMG werk je 
het hele jaar in teams, die per klant een andere samenstelling kennen. Een uitgelezen 
mogelijkheid om zoveel mogelijk mensen te leren kennen. 
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• Student Nyenrode Business University
• HBO Bachelor Accountancy
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Bestuur SV Check
Wij mogen natuurlijk niet vergeten dat ik gedurende deze tijd ook nog deel heb genomen 
aan het bestuur van Check. Als actief lid wilde ik graag iets terug doen voor de vereniging. 
En wat is er dan mooier om een jaar lang samen met vier anderen in the lead te staan van 
de vereniging? Een kans waarvan ik veel heb geleerd. Niet alleen over mijn persoonlijkheid, 
maar ook over het werken in een team en om samen een geweldig jaar neer te zetten. Een 
ervaring die ik nooit had willen missen. 

Studie Nyenrode
Zowel de studie als de studieomgeving zijn veranderd. Afgelopen september ben ik 
begonnen aan een nieuwe studie. Ondanks het feit dat ik mijn Bachelor nog niet geheel 
heb afgerond biedt Nyenrode gelukkig de mogelijkheid om alvast te beginnen aan het 
vervolg traject. Vanaf het najaar studeer ik op Nyenrode. Elke vrijdag reis ik af. Gelukkig 
niet elke week naar Breukelen, al mag ik toegeven dat het in de Mini Cooper geen straf is, 
maar vaak hebben we ook college in Zwolle. De studie verwacht een andere manier van 
studeren. De stof is iets anders. De studie wordt volledig gesupport door KPMG. Studeren 
gebeurt meestal in de avonduren of in het weekend. Gelukkig is de stof erg interessant, dat 
maakt het studeren een stuk aangenamer. Ik moet toegeven dat ik het studeren toch vaker 
zie als slechts het vergaren van kennis en waar ‘het moeten studeren’ een beetje weg valt. 

Monday
24

08.30 - 17.15 Kantoor, verwerken bedrijfsinformatie
De maandag staat in het teken van het verwerken en vastleggen van stukken. Deze stukken hebben we eerder al ontvangen van de 
klant toen we daar aanwezig waren. Echter was er toen niet voldoende tijd voor de verwerking en vastlegging. Daarom besteed ik 
daar deze maandag aan.

17.30 - 18.45 Studie
Na het werk sla ik thuis nog even snel de studieboeken open ter voorbereiding van het college van maandag. Ik heb mij in het 
weekend nog niet voldoende kunnen voorbereiden, dus dat betekent dat ik op de maandag nog even wat tijd daar aan besteed.

08.30 - 17.15 Kantoor, verwerken bedrijfsinformatie
Vervolgens sluit ik de dag af door nog even wat te sporten in de sportschool.

Tuesday
25

07.45 - 15.00 Bij de klant voor de interim
Op dinsdag rijden we al vroeg we. We starten deze dag bij de klant waar we deze week de interim gaan uitvoeren.

15.00 - 17.30 Sessie op kantoor
In de middag moeten we weer terug naar kantoor omdat er een sessie gepland staat voor alle trainees.

18.30 - 20.00 Sporten
Vervolgens ben ik nog in de sportschool te vinden voor de training.

07.45 - 18.00 Bij de klant voor de interim
Woensdag heeft redelijk dezelfde invulling als dinsdag. Al blijven we deze dag de hele dag bij de klant.

19.00 - 22.00 Eten met vriendinnen
‘s Avonds heb ik afgesproken om met vriendinnen te gaan eten.

Wednesday
26

Thursday
27

07.45 - 18.00 Bij de klant voor de interim
Donderdag is de dag om de interim af te ronden. Er wordt hard gewerkt om zoveel mogelijk te verwerken en vast te leggen. Dit lukt 
niet geheel, daarom zal ik volgende week maandag gebruiken voor het afronden van mijn werkzaamheden. 

18.00 - 22.00 PV uitje
In de avond staat een uitje gepland van de personeelsvereniging

Friday
28

08.00 - 17.00 Studie in Zwolle
Vrijdag is de studiedag. Rond 8 uur vertrek ik met een collega richting Windesheim in Zwolle, waar de colleges vanuit Nyenrode 
worden georganiseerd.

18.00 - ? Eten met vriendinnen
Na een lang dagje studie luid ik met een vriendin het weekend in. Het weekend kent gelukkig, naast het studeren, nog voldoende tijd 
voor ontspanning. 
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Overnames
Jan Lolke Dijkstra
Mijn naam is Jan Lolke Dijkstra. Ik ben 46 
jaar en werk als directeur Accountancy bij 
Accon avm sinds 2011. Ik ben mijn carrière 
in 1987 gestart bij KPMG. Na vijf jaar heb ik 
de overstap gemaakt naar Deloitte, alwaar 
ik in 1997 mijn RA-titel heb behaald. Zowel 
bij Deloitte als bij KMPG was ik werkzaam in 
de auditpraktijk (tegenwoordig ‘assurance’). 
Na Deloitte heb ik drie jaar als financieel 
directeur voor een vee-exportbedrijf in 
Friesland gewerkt, maar uiteindelijk wilde ik 
toch terug naar de accountancywereld. In 
2000 ben ik begonnen bij Nicolai & Tabak. 
Dit kantoor is in 2011 verkocht aan Accon 
avm, alwaar ik nu directeur Accountancy 
ben. 

Accon avm
Accon avm is 
een landelijke 
o r g a n i s a t i e 
en is, qua 
omzet, het 
zesde grootste 
kantoor van 
N e d e r l a n d . 
We hebben 52 kantoren en zo’n 900 
werknemers in dienst. Accon avm is met 
name actief in de agrarische sector. In 
Groningen hebben we uitsluitend een 
adviespraktijk waar accountants, fiscalisten 
en juristen werkzaam zijn, de focus ligt hier 
dus op hoogwaardig advies. Ik controleer 
zelf nog wel jaarrekeningen, maar het 
feitelijke samenstelwerk wordt uitgevoerd in 
Veendam.

 

De voorbereiding van een 
overname 
Als eerste is het belangrijk om te weten 
waarom een bedrijf overgaat tot een 
overname. Het kan om het marktaandeel 
gaan, maar we zien ook veel dat bedrijven 
leveranciers overnemen waar ze te 
afhankelijk van worden of personeelsleden 
die het bedrijf overnemen. 
Bij een overname gaat de accountant langs 
bij zijn klant om de mogelijkheden door te 
spreken. Je bekijkt hierbij of overname een 
verstandige optie is en wat de redenen van 
de klant zijn. Of een overname verstandig 
is ligt met name aan de rentabiliteit en 
de financiering ervan, maar ook aan de 
bedrijfscultuur en de wensen van het 
personeel.

De overname zelf
Als eerste kijk je naar het 
verkoopmemorandum. Hierin staat 
informatie over de juridische structuur, een 
omschrijving van de bedrijfsactiviteiten, 
het personeelsbestand, de markt en 
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Jan Lolke Dijkstra RA
• Directeur Accountancy Accon avm

“Bij een overname 
gaat de accountant 

langs bij de klant om de 
mogelijkheden door te 

spreken.”
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marktontwikkeling, activa, passiva en 
andere belangrijke kengetallen. Het 
verkoopmemorandum wordt meestal 
opgesteld door specialisten en, in een enkel 
geval, door de accountant 
van de verkopende partij. 
De kopende partij moet een 
geheimhoudingsverklaring 
tekenen om dit 
verkoopmemorandum te 
kunnen inzien. 
Daarnaast is de waarde 
van het verkopende bedrijf uiteraard zeer 
belangrijk. Dit wordt vastgesteld door 
Register Valuators (hierna: RV’s). Bij Accon 
avm zijn de RV’s werkzaam bij de afdeling 
Strategisch Advies. Soms wil de verkopende 
partij een vast bedrag hebben. De kopende 
partij heeft dan vooral belang bij de 
waardebepaling om te kijken of zij het geld 
over hebben voor dit bedrijf.
Vervolgens kijken we met de klant naar 
het rendement van een overname. 
Een rendement van zo’n vijf procent is 
bijvoorbeeld onvoldoende, dit is ook te 
behalen door de aanschaf van – de veiliger 
optie – obligaties. We streven meestal naar 

zo’n 15 tot 20 procent rendement. 
Naast het rendement wordt er gekeken 
naar due diligence (letterlijk: gepaste 
zorgvuldigheid). Dit is het boekenonderzoek. 
Dit proces wordt pas in gang gezet wanneer er 

sprake is van een voorlopig verkoopcontract. 
Aan de hand hiervan kan worden bepaald 
hoe groot de kans is dat er later nog lijken 
uit de kast komen of dat er, in het ergste 

geval, sprake is geweest van 
fraude binnen het verkopende 
bedrijf. Due diligence wordt 
soms ook gebruikt om de prijs 
naar beneden te halen, al wordt 
dit nooit met zoveel woorden 
gezegd.
Wanneer de verkoopprijs 

akkoord is en het contract ondertekend kan 
de verhuizing beginnen. 

De valkuilen van een accountant 
bij een overname
Je merkt vaak wel dat klanten oogkleppen 
op hebben. Ondernemers zijn van nature, 
en dat moet ook als ondernemer, zeer 
optimistisch. Het gevaar voor de accountant 
is dat hij meegaat in het enthousiasme van 
de klant. De rol van de accountant is juist 
de sparringpartner die vanaf een afstand 
meekijkt. 
Daarnaast moet je kijken of je wel de juiste 
persoon bent voor de overname. Bepaalde 
overnames zijn zo specifiek dat je wellicht 
onvoldoende kennis in huis hebt om de 
klant goed te begeleiden. Juist om alle 
nadelige punten van een overname boven 
tafel te krijgen is het due diligenceproces 
van belang. Dit proces wordt echter vaak 
minder goed verricht dan wenselijk is. 
De laatste, en misschien wel de grootste, 
valkuil voor de accountant is de financiering. 
Deze moet tijdig en juist geregeld zijn. 
Wanneer de financiering niet goed of te laat 
wordt geregeld kan het zijn dat de overname 
niet doorgaat. Dit wil je niet voor jezelf en al 
helemaal niet voor de klant. 

“Het gevaar voor 
de accountant is dat 

hij meegaat in het 
enthousiasme van de 

klant.”
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Koffie-uurtje bij 
Studievereniging Check

Sinds september van dit jaar is SV Check begonnen met 
het wekelijkse koffie-uurtje. Voor alle leden van check is het 
mogelijk om tijdens het koffie-uurtje langs te komen en 
vragen te stellen over onder andere de studie, stage en over 
de vereniging. Wanneer je geen vraag hebt, maar gewoon zin 
hebt om gezellig langs te komen ben je natuurlijk ook van 
harte welkom in T403 voor een kopje koffie, thee samen met 
lekkere koekjes en af en toe staat er soms een heerlijke taart 
klaar…. Wanneer de koffie-uurtjes zijn kan je terugvinden in 
de nieuwsbrief en op de dag zelf wordt er altijd een berichtje 
op Facebook geplaatst. 
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wist je dat?
Toekomstig accountants       erg goed kunnen gokken...

Er een commissie is die 
al weken doet over het 

uitzoeken van een outfit...

Er een bestuurslid is die tot 2 maanden

en toen bijna onder een tram kwam
geleden nog nooit in Amsterdam was geweest...

De studiereis naar Amsterdam gaat... 
en dat we dus extra op de veiligheid van het desbetreffende 

bestuurslid moeten letten

Dat er heerlijke fleecedekentjes 
van de SRA in de goodiebags zaten 
bij het symposium….. 

           en dat elk symposiumcommissielid 
er een paar van thuis heeft

en er dan nog een half uur voor nodig heeft

Er een bestuurslid is die bij het knopen 

Alle Check-leden dit studiejaar in 

Check heel blij is met de 38 actieve 

van zijn das YouTube raadpleegt voor de 

teams tegen elkaar kunnen strijden 

leden die onze vereniging dit 

dubbele windsorknoop...

tijdens het sportevenement in maart...

studiejaar ondersteunen...
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Het accountantsvak is continu aan het veranderen. Voor de accountant die 
alleen gefixeerd is op cijfers is steeds minder ruimte. Wij vroegen aan twee 
studenten accountancy aan de hand van twee verschillende stellingen naar 
hun kijk op eventuele toekomstige veranderingen binnen het accountantsvak. 

“De controletak moet worden overgeheveld naar 
de overheid om zo ‘grove fouten’ en fouten te 
voorkomen.”

Het voordeel van een accountant die vanuit de overheid werkt 
is het feit dat hij dan onafhankelijker is. Op dit moment is een 
accountant afhankelijk van zijn klant wat betreft zijn inkomsten, 
maar tegelijkertijd moet hij wel een eerlijke en objectieve controle 
uitvoeren. Eigenlijk een heel vreemde combinatie. Anderzijds 
vraag ik me af of er daadwerkelijk minder fouten worden gemaakt 
bij overheveling naar de overheid. Fouten in de controle komen 
niet alleen voort uit het feit dat een accountant niet onafhankelijk 
zou zijn, maar ook doordat een accountant onmogelijk een 
bedrijf tijdens de controle helemaal binnenstebuiten kan keren. 
Dit laatste lijkt het maatschappelijk verkeer wel te denken. Dat 
er het een en ander moet veranderden in de accountantswereld 
lijkt me duidelijk, maar een accountant in dienst van de overheid 
is niet ineens een ander mens dan een accountant in dienst van 
een accountantskantoor. Bovendien zou bij overheveling naar de 
overheid, de overheid zelf dus ook verantwoordelijk zijn voor de 
dan gemaakte fouten en ik heb niet het idee dat de overheid op 
(nog) meer problemen zit te wachten.

Jelte Hooghiem
• Derdejaars Accountancystudent
• Voorzitter Almanakcommissie

“Binnen nu en tien jaar zal een accountant tijdens zijn 
opleidingstraject een specialisatie moeten kiezen.”

Het is duidelijk dat de wereld om ons heen verandert. Het 
aantal verschillende beroepen en opleidingen neemt toe. Om 
iets te kunnen betekenen voor jouw werkgever, en daarmee 
indirect ook toegevoegde waarde kunnen leveren aan de klant, 
is het belangrijk gespecialiseerd te zijn in een vakgebied. Je 
onderscheidt je hierdoor van anderen en dat is nu net waar het in 
deze tijd allemaal om draait. Daarom denk ik dat een accountant 
in opleiding zich in de toekomst zal moeten specialiseren. 
De opleiding loopt ver achter op de beroepspraktijk, maar toch 
zal het er binnen tien jaar wel van komen. Vergelijk het met 
de rechtenstudie, waar na de bachelor gekozen moet worden 
voor een verdere specialisatie. Zo zal het uiteindelijk ook met de 
opleiding van de accountancy gaan. 

Teun Schakel
• Vierdejaars Accountancystudent
• Secretaris Congrescommissie
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Wie het programma ‘De slimste mens’ kent, kent de puzzels waarin verbanden 
zitten verscholen. In de 12 woorden zitten 3 verbanden verscholen. Er horen 
dus telkens 4 woorden bij elkaar. Los ze op, stuur je antwoorden naar 
magazine@sv-check.nl en wie weet win jij wel een leuke check-prijs!
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