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Van Ooterhout naar Aalten
Met een team van zo’n ze medewerker reit Patrick Hauen,
directeur en accountant ij DRV Accountant & Advieur, elk u
eaon weer naar Aalten in de Achterhoek, om daar de controle uit te
voeren van Kaemingk, een internationale groothandel in kert- en
woonacceoire. Accountant in de wondere wereld van de
decoratie.
Het i een ehoorlijke rei vanuit het raante Ooterhout, waar
Hauen en zijn team deel uitmaken van de DRV-vetiging aldaar. Dag
in, dag uit op en neer. om wordt ook een hotel geoekt. “Voor wie
wil natuurlijk”, zegt Hauen. “De meete van on heen toch de
voorkeur om terug te rijden naar hui, om nog even wat tijd door te
rengen met hun gezin.”
“Pittige dagen”, zegt hij over deze periode. Maar er zit veel
voldoening in, want Kaemingk i een oeiende cliënt, vooral
vanwege de uine, de omvang en het internationale karakter van
de onderneming. “Hun inkoop - tienduizenden producten - komt
grotendeel uit China. Voor onze controle heen wij ook contact
met een accountant in Hongkong.” Het werk alleen doen vanuit
Ooterhout i aoluut niet aan de orde. “Het directe peroonlijke
contact i onmiaar. ij een controle kunnen allerlei vragen
opkomen, zowel ij on al ij de cliënt. Dan i het goed om
makkelijk te kunnen chakelen, even ij de klant naar innen te
lopen.”
Het reizen mag dan tijd en energie koten, heel vervelend i het
natuurlijk niet. “We weten dat we in deze periode allemaal een tapje
extra moeten doen. Je doet het met z’n allen, het teamgevoel i terk.
Dat i ook prettig ij het reizen. Je zit lang ij elkaar in de auto, du i
er genoeg ruimte voor een gezellig praatje met een muziekje erij.”

eopener: klaar
voor het
onverwachte
en economiche crii, de
opkomt van nieuwe
concurrentie of diruptieve
technologie: we laten on vaak
verraen. n dat lijft niet
zonder gevolgen, de
etaanduur van
eurgenoteerde edrijven i
gehalveerd en etuurder
taan teed vaker onder druk.
Onzekerheid viert hoogtij en
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Heelhuid thui
Work hard, pla hard. Medewerker van de controleafdeling van de
DO-vetiging in Hengelo zijn zo vriendelijk voor Zoom te poeren in
hun ki-outfit. Ze zijn al geweet, in januari. “Met opzet juit voordat
het u eaon loart. ven de atterij opladen”, zegt Jan Jaap
Zijlman, enior manager DO Audit & Aurance. Zelf fanatiek kiër
- zwarte pite en meer van dat werk - organieert hij ind een jaar of
vijf het tripje. Meetal een dag of vijf, ze; altijd vier dagen kiën.
“Ontijten om acht uur, om half negen naar de pite, tot een uur of
vier. Dan de aprè-ki natuurlijk, een niet onelangrijk onderdeel.
Maar altijd zitten we om acht uur weer aan het ontijt.”
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Met z’n twaalven waren ze dit jaar. Dat i min of meer het
gemiddelde. r gingen er wel een twintig mee, maar ook wel een
acht. “Het i maar net hoe het voor iedereen thui uitkomt.” n
vervolgen met een frie kop aan de lag. Ongelukken zijn tot nu toe
voorkomen. “Het i de angt van degenen die niet meegaan: jullie
komen toch wel heelhuid terug hè? Dat i gelukkig altijd geeurd.”
I een weekje weg aan het eind van de hectiek geen optie? “u
eaon duurt et lang ij DO”, zegt Zijlman. “Tot half mei, du
zolang wachten kan niet. n om nou halverwege, midden in de
drukte weg te gaan... Dat doen we onze collega’ niet aan.”
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Van u eaon naar u ear
Nog één laatte keer dan, u eaon ij 216 - preek uit: twee-éénze. Vincent Pourchez neemt nog een kop koffie om de werkdruk te
lijf te gaan: klanten willen van alle de eerte maanden van het jaar,
overheden willen van alle. n dat allemaal tegelijk. Gevolg: file op
de werkvloer. Want het oekhoudkundig afluiten van periode gaat
gepaard met reeken handmatige oekingen. n die koten tijd, tijd
en nog een tijd.
Nóg wel. Want 216 legt de laatte hand aan grote plannen. Ze doen
het ander. “Kom volgend jaar rond deze tijd nog maar een terug”,
zegt Pourchez, advieur en ficalit. “We heen dan in de eerte
week van januari alle tw-aangiften ‘eruit’ gedaan.” Hoe? Door vol in
te zetten op automatiering. “We treven naar no hand
accounting”, aldu Pourchez. “Adminitratie, alariadminitratie,
jaarrekening, i, vp: het rolt er allemaal uit op het moment dat we
het nodig heen. We zijn niet langer afhankelijk van oekingen die
na afl oop van een periode nog moeten worden ingevoerd. Omdat die
oekingen al dagelijk automatich zijn verwerkt.” n de tijd die
daardoor vrijkomt? “Die eteden we aan wat we eigenlijk willen
doen: advieren. Real-time inzicht ieden in hoe de onderneming
draait en proactief advieren over de financiële zaken van de
ondernemer, zowel zakelijk al privé.”
Het einde van de preekwoordelijke choenendoo i du
aangeroken, al het aan 216 ligt. Net zoal het einde van u
eaon. Pourchez: “Van u eaon op naar een u ear. Nu i
zeventig tot tachtig procent van de adminitratie die we zelf voeren
geautomatieerd, dat zal volgend jaar minimaal negentig procent
zijn.”

Powered 



Xanthic
xecutive earch
zoekt een
Invetment
Controller in
Amterdam



Rijkoverheid
zoekt een
Forenich
accountant in
Amterdam



Novicare zoekt
een Manager
finance en
ervice in
Utrecht en/of et



Gemeente
Krimpenerwaard
zoekt een
Concerncontrol
ler in tolwijk



umma zoekt een
Commercieel
Directeur in
Oirlo



Red velvet cake inlaan
tipt om half ze komt het financial auditteam van Kirten akker
innenvallen ij etwinkel Zwaan aan de Zuida. “We heen van
tevoren geeld wat we willen heen, vi, vlee of vegetarich, en dan
taat het klaar”, legt akker uit. Ze i manager ij PwC en leidt met
medemanager en partner het team, een kleine twintig dame en
heren terk, dat deze weken ij een grote cliënt in de financiële
dientverlening de controle uitvoert. Lange dagen, met af en toe een
avond overwerken en dan wordt er du een gezamenlijke maaltijd
geregeld. Om ze uur zijn ze weer weg ij etwinkel Zwaan. Maar niet
voordat de liefheer nog even wat cakeje heen ingelagen, voor
de avond. Populair: de red velvet en de cheee cake.
Al manager houdt akker het welevinden van het team in de
gaten. lke week i er tijd voor een care-eie - een goed geprek, zeg
maar - met elk van de teamleden. Daarnaat heeft ze zo haar
voorkeuren. Weekenden doorwerken, daarvan i ze ijvooreeld
geen voortander. “Ik geloof er niet in. Na een week hard werken
moet je ook iet leuk voor jezelf kunnen doen. Almaar doorwerken,
op een gegeven moment en je ook niet meer productief.” Daarnaat
zijn er - door het jaar heen - gezamenlijke uitje. amen koken
ijvooreeld, of een oottochtje door de Amterdame grachten. n
het team heeft een ‘fungoeroe’ aangeteld, ook actief tijden deze
hoogtijdagen. “Die verzint dan ploteling een pelletje, of een quizje.
Gewoon om de panning even te reken. Harttikke leuk.”

Geert Dekker
Journalit.
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