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xpat: en tuk gemoedelijker
rvaringen van Nederlande accountant ‘in den vreemde’. Dit keer: Cee
de Groot (regiteraccountant, 29) vanuit Perth, Autralië.
In het najaar van 2017 zat ik al een twee maanden voor PwC in
Düeldorf, maar dit i toch even ander. Twee koffer wa alle wat ik
meenam toen ik in april naar Perth in Autralië vertrok. Het leven i
hier een tuk gemoedelijker dan in de Randtad. Na acht jaar ij PwC
Nederland wilde ik graag iet nieuw. Ik en nog vrijgezel du dit i
het moment, dacht ik. ‘Had ik het ook maar gedaan’, vertelden veel
collega’ me toen ze het hoorden. Later in je leven wordt zoiet
latiger.
Nadat ik mijn wen kenaar maakte ij PwC raakte ik al nel in
geprek met het PwC-kantoor in Perth. Daar he ik nu al manager in
de auditpraktijk een contract voor twee jaar. Je krijgt een udd die
amen met jou een woning zoekt. Op het kantoor werk ik met 120
collega’, in plaat van vierhonderd zoal eerder in Nederland. De
cultuur hier nodigt uit om op menen af te tappen. Ook uiten het
werk had ik al nel contacten. innen een paar maanden he ik al
een hechte groep menen om me heen. Autralië tond ij mij
ovenaan, vanwege de taal, de cultuur en de leventijl. Ik hoorde
erover van collega’ en vrienden die er gingen ackpacken. Het i
hier laid ack zoal ze dat noemen. Het lijkt wel alof het leven hier
wat langzamer gaat. Iedereen werkt hard, maar ontpannen doen ze
ook goed.
In on kantoor in Perth werken veel ngelen, die detijd kwamen
met het idee om maar een paar jaar te lijven. Ik weet nog niet wat ik
zelf ga doen. Ik he wel altijd het idee gehad dat ik terug wilde. Maar
michien kom ik hier de vrouw van mijn dromen tegen. Dan zou het
kunnen dat ik definitief lijf.

Dreed to kill
Jame ond-acteur ean Conner etaalde zijn accountant met de
pakken die hij al 007 droeg.
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Daar lijkt het in ieder geval op, ind de toenmalige accountant van
Conner een ‘ond-ja’ uit de allereerte ondfilm Dr. No (1962) op
een veiling te koop aanood. Vrijwel alle kotuum van de licened
to kill-uperpion uit de eerte jaren zetig-film ontreken in het
Jame ond-filmarchief. Dat leek ij de amentelling van een 007tentoontelling in Ootenrijk.
Filmproducent ON Production trachtte de originele kotuum
terug te kopen voor de tentoontelling. ij de veiling van de ja werd
duidelijk dat Conner zijn accountant om met kleding had etaald.
De acteur mocht de fraaie pakken, rite kotuum van het Londene
avile Row, na afloop van de filmopnamen altijd houden. Of zijn
accountant het driedelig maatwerk, waarin de atletich geouwde
Conner indruk maakte al MI6-agent, ook zelf droeg, i niet ekend.
elatingontwijking
De relatie van Conner met accountant eleefde meer opmerkelijke
momenten. In 1984 ontving de acteur 4,1 miljoen dollar van zijn
vroegere accountant, detijd de grootte chikking in de rite
juridiche gechiedeni. Accountant Kenneth Richard eheerde de
financiën van Conner tuen 1973 en 1977, maar verpeelde dien
kapitaal door verkeerde vatgoedeleggingen. Conner vervolgde
daarop zijn accountant wegen nalatigheid. De 007-vertolker van het
eerte uur werd later zelf ekritieerd vanwege zijn financiële handel
en wandel. Hij woonde op de ahama’ om te voorkomen dat hij
rite elatingen moet etalen. Toen hij daarover werd evraagd
antwoordde Conner dat hij ind 1987 al miljoenen aan de rite
elatingautoriteiten had etaald.

Mid-life lower na legaliering
cannai
Hoewel de gemiddelde lower momenteel 18 tot 34 jaar oud i,
chuift dit na legaliering van cannai waarchijnlijk op naar 35 tot
54 jaar.
Dat verzinnen wij niet zelf, maar lijkt uit te gek onderzoek van
Deloitte Canada. Vanaf half oktoer i recreatief geruik van
cannai legaal in het land van de houthakker. Deloitte onderzocht
de economiche en maatchappelijke gevolgen van de legaliering en
kwam tot de concluie dat de grootte groep cannaigeruiker
waarchijnlijk generatie X
zal zijn, inmiddel 35 tot 54 jaar oud. Gevreed werd vooral voor meer
lowende jongeren. “Legaliering geeft Canadezen de kan om om
weer even terug te keren naar hun jeugd, op legale wijze”, aldu de
onderzoeker. Huidige cannaigeruiker zijn voornamelijk
mannen met een wetenchappelijke opleiding en een jaarinkomen
van meer dan vijftigduizend Canadee dollar (33 duizend euro).
Volgen Deloitte zal de totale marktomvang van de cannaimarkt in
Canada na legaliering zo’n 4,8 miljard euro edragen, waarvan zeker
de helft dan uit legale verkoop komt. De huidige marktleider in
cannaiteelt, Canop Growth Corp., rekent inmiddel op heel veel
rode ogen maar geen rode cijfer. Het i inmiddel 7,9 miljard
Canadee dollar (5,2 miljard euro)waard. Jemig de pemig.

PwC maakt 'fake teak' detector
Nu we met zijn allen inmiddel gewend zijn aan 'fake new', komt
PwC met 'fake teak', plu detectiemethode om ze op te poren.
Dankzij deze nieuwe technologie i het volgen PwC niet meer nodig
om teekproeven te doen op partijen vlee, maar kunnen menen zelf
met hun martphone zien van welke oerderij het vlee komt, wat
het dier heeft gegeten, waar het i gelacht en verwerkt. De
technologie moet fraude met teak-partijen.
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De uitvinding van PwC etreft een hper-pectrum gun, waarmee de
geruiker licht kan chijnen op eetare microdeeltje, die in het vlee
zijn getopt door de farikant en die vervolgen op een unieke
golflengte licht terugkaaten. PwC i met de proef egonnen in
Autralië en wacht nog op toetemming van de lokale voedel- en
warenautoriteit om de microdeeltje in het vlee te toppen. Tot die
tijd worden de deeltje, die etaan uit “producten die momenteel
ook al in de voedingindutrie worden geruikt”, in het
verpakkingmateriaal verwerkt.
PwC ziet het puliek al elangrijkte takeholder ij de nieuwe
uitvinding. “Het puliek zal hiermee heel lij zijn, want er zijn veel
menen die geld heen verdiend aan het verkopen van producten
die eigenlijk iet ander evatten dan er op het lael taat”, aldu een
woordvoerder van Vic’ Meat, het edrijf waar PwC momenteel de
technologie tet. “Deze uitvinding zorgt voor volledige tranparantie
wat etreft de herkomt van het product". De verreding van de
adviering lijkt geen grenzen te kennen…

McMone
De inkomenverchillen tuen etuurder en de werkvloer van
organiatie zorgen ook in on land regelmatig voor dicuie.
ij multinational Unilever i de loonkloof het grootte van alle AXeurfonden: ceo Paul Polman verdient 292 keer zoveel al de
gemiddelde Unilever-werknemer.
Gemiddeld verdienen ceo’ in Nederland 171 keer meer dan hun
werknemer, leek uit onderzoek in 2017. In de V i dat 265 keer
meer. Maar er zijn natuurlijk uitchieter. tephen aterrook,
topman van McDonald’, verdiende in 2017 een edrag van 21,8
miljoen dollar: lieft 3.101 keer meer dan de doornee werknemer van
de hamurgergigant, aldu financiële dienten- en mediaedrijf
loomerg. Dat komt vooral omdat McDonald’ wereldwijd actief i
en du ook veel werknemer heeft in lagelonenlanden.
Het gemiddelde jaarinkomen van een McDonald’-medewerker
edroeg vorig jaar ruim zevenduizend dollar. Ceo aterrook
ontving ondertuen een alari van 1,3 miljoen dollar plu een
onu van 3,5 miljoen onu. Daar kwam een edrag van 10,6
miljoen dollar aan aandelen en nog een 5,6 miljoen aan
langetermijnonu ovenop. loomerg erekende fijntje even dat
de topman het gemiddelde medewerkeralari zelf al op 1 januari om
02.50 uur innen heeft.
lecht nieuw ij dit alle: de McDonald’-topman moet de aa van
peelgoedfarikant Mattel nog voor zich dulden. Die verdiende vorig
jaar lieft 4.987 keer meer dan de gemiddelde werknemer. De arie
en Ken van Mattel worden immer in ‘Verweggitan’ geproduceerd,
voor weinig.
Het kan ook ander: Alphaet (Google)-aa Larr Page accepteert al
ind 2004 een jaaralari van één dollar, waar zijn medewerker
gemiddeld jaarlijk ongeveer twee ton ($197.274) verdienen.
Gelukkig heeft Page dankzij zijn elang in de zoekgigant nog een
oude ok met daarin 51 miljard dollar liggen.

De lechtte excue om vrouwen uit
het etuur te weren
en commiie van de rite regering vroeg onlang alle etuurder
en het topmanagement van de FT 350-edrijven wat de redenen
zijn achter het gerek aan vrouwelijke etuurder. Dat reulteerde
in een lijt excue die laat zien dat er nog veel werk te doen i,
voordat er wat gelacht etreft een gelijk peelveld i aan de top.

Volgen ommigen leet het al een “cript van een parodie uit een
comedhow”. en greep uit de reactie: “Vrouwen paen niet goed
in een etuuromgeving”, “De meete vrouwen houden niet van het
gedoe en de druk die ij een etuurfunctie hoort”, “r zijn niet
zoveel vrouwen met de juite kwalificatie en de ruime ervaring die
nodig i voor een etuurfunctie - de onderwerpen die eproken
worden zijn extreem complex”.
uine miniter Andrew Griffith zegt tegen het rite conomia
de edroevende en neeruigende antwoorden “chokkend” te
vinden. Volgen ir Philip Hamilton, voorzitter van de commiie,
wordt de ituatie echter langzaam eter. “Ongeveer een derde van de
FT 350-edrijven heeft nog teed vrijwel geen vrouwen in het
etuur of in het enior management. en paar jaar terug hoorden
we regelmatig van dit oort excue, maar gelukkig wordt het teed
minder.”
Terwijl de FT 350-patriarchen de gelederen nog geloten houden
omdat zij de vrouw niet gechikt achten, concludeerden
onderzoeker van de Univeriteit Antwerpen onlang dat de
gepercipieerde fundamentele verchillen tuen de leidinggevende
tijl van man en vrouw niet etaan. Mannen en vrouwen vertonen
in leiderchappoitie dezelfde leiderchapprofielen, waarij
aertiviteit, trategich denken en daadkracht de oventoon voeren.
Dat i volgen de onderzoeker ook het gevolg van dat veel vrouwen
zich genoodzaakt zien om zichzelf in het mannelijke
leiderchapprofiel te gieten, zodat ze worden geaccepteerd door de
mannen aan de top.
“chte verandering ligt in het doorreken van gendertereotpen op
organiatieniveau”, aldu Amelie Vrijdag, enior R&D-conultant
ij Hudon in een reactie op het Antwerpe onderzoek. Zij advieert
ook dat edrijven tranparante en getandaardieerde evaluatie- en
promotietemen hanteren, waardoor menen zo ojectief mogelijk
worden geëvalueerd op ai van hun verdiente.

Heeding
Notitie-armand
Voor wie regelmatig zijn of haar hand volchrijft met te onthouden
data, telefoonnummer of dingen om te halen in de upermarkt, i er
nu een iliconen armand die je al notitielok kunt geruiken.
Net al de ‘klap-armand’ van vroeger la je de WeMo in één keer om
je arm. Vervolgen kun je er op chrijven met pen of potlood,
denood zelf onder water. Na afloop wi je notitie makkelijk weer
uit met je vinger of een gum. Ook handig al je altijd op zoek moet
naar pot-it-lokje.
De Japane ontwerper van de WeMo kwamen op het idee voor een
wearale pot-it door verpleegkundigen, die allerlei elangrijke
waarde op hun hand of arm noteerden. Maar ook in andere
eroepen kan de armand handig zijn. ijvooreeld al piekriefje
ij een peech of preentatie, of ij een ouderwete voorraadopname.
De WeMO i in vier verchillende kleuren en print te koop via
Amazon voor (omgerekend) tien euro.

Pitool om je pol
De Zweede horlogefarikant Triwa ouwt met hulp van
crowdfunding vuurwapen om tot horlogekaten.

Het Zweede Triwa (Tranforming the Indutr of Watche) maakt
ind 2007 fraaie en tegelijk etaalare horloge en inmiddel ook
armanden en zonnerillen. Vanaf dit najaar iedt het merk de Triwa
x Humanium Metal: een horloge gemaakt van vernietigde, illegale
vuurwapen. Daarvoor werkt de horlogeouwer amen met IM
wedih Development Partner, die het metaal van vuurwapen
ommelt tot Humanium Metal.
Om het nieuwe uurwerk te kunnen realieren zocht Triwa daarnaat
hulp via crowdfunding platform Kicktarter. Inmiddel i er genoeg
geld voorhanden om de productie te tarten. Het vredelievende
horloge komt in twee formaten (39 en 34 mm doornede) en twee
kleuren wijzerplaten. Time for peace, aldu de horlogemaker. Meer
info via triwa.com.

luipkat
De nieuwe elektriche UV van Jaguar i niet aan te lepen.
Tot voor kort kon de milieuewute manager voor een fraaigelijnde,
elektriche en du ficaalvriendelijke automoiel alleen terecht ij
Tela. Maar de Amerikaane dirupter krijgt erieuze concurrentie.
Ook van een noel rit merk dat het in het verleden moet heen
van grommende
twaalfcilinder portwagen en limouine. Nu iedt Jaguar de I-Pace,
een geheel elektriche UV die innen vijf tellen naar honderd
kilometer per uur katapulteert. Minten zo elangrijk i de
actieradiu; volgen Jaguar komt de grote kat met zijn 90 kWh
atterij 480 kilometer ver. In de praktijk haal je dat niet helemaal,
tellen autojournaliten, maar dat hangt ook af van het gewicht van
uw voet.
De prij van de I-Pace egint ij tachtig mille; wie zichzelf wat extra
verwent mag uitgaan van een ton. vengoed i de nieuwe luipkat
niet aan te lepen. Jaguar proeert de eerte lading auto’ nog voor
de voor de ijtelling zo elangrijke datum van 1 januari 2019 op
kenteken te heen. Vanaf volgend jaar wordt een dure elektriche
auto door de ‘Tela-tak’ immer minder aantrekkelijk. Hoe dan ook:
het wordt teed tiller en mooier op de weg…

‘PwC-ichop’ voorkomt dieftal
en PwC’er, die verkleed al ichop meedeed aan een etafetterace
in Londen, heeft met zijn gouden taf een handtaendief weten te
vangen.
Max Livingtone-Learmonth (40), werkzaam ij PwC in de Deal
trateg & Operation-praktijk, trekt regelmatig de
hardloopchoenen aan voor liefdadigheidrace. Deze zomer rende
hij verkleed al ichop, incluief rode mijter en taf met gouden
ierkrul, mee in een recordpoging voor de langte non-top
etafetterace. Ook zijn vrouw en een vriendin renden mee,
repectievelijk verkleed al monnik en non.
“Ik en niet religieu, maar het voelt wel een eetje al een
goddelijke ingreep dat ik hier wa”, aldu Livingtone-Learmonth.
De partner-in-pe zat net lekker in zijn race toen hij ineen een vrouw
hard achter een man aan zag rennen. De vrouw truikelde in een
poging de man neer te halen, waarop Livingtone-Learmonth zich
realieerde dat er iet niet in de haak wa en de achtervolging inzette.

Na een print van honderd meter wit hij de taendief met zijn
ichoptaf tegen een muur aan vat te houden, waarna hij hem
toeeet: “Het i niet je dag al je wordt verlagen door een ichop.”
De man leek uiteindelijk meerdere telefoon en portemonnee te
heen getolen en i overgedragen aan de politie. LivingtoneLearmonth wa een dag lang de held van de taloid, mede dankzij
geweldige foto’ van het incident, te zien op de weite van de
Londene krant vening tandard (zoekterm: A wing and a praer).

Ingechreven
Feza Turan (31) ontving op 15 juni 2018 haar RA-diploma. Ze i
zzp’er. Drie vragen.

Wat zijn de voor- en nadelen van het etaan al zzp’er?
Ik en per eptemer 2017 getart al zzp’er. Tot op heden he ik het
heel erg naar mijn zin. Dat komt onder andere doordat ik nu zelf meer
invloed he op de oort opdrachten die ik uitvoer en de periode
waarin ik werk. Ik he in een korte periode mijn netwerk met leuke
menen kunnen uitreiden. Tot nu toe he ik geen nadelen ervaren.

Jonge accountant ervaren veel werkdruk. I dat herkenaar?
Dat i wel herkenaar. Ik en op achttienjarige leeftijd egonnen met
werken ij een ig four-kantoor. Ik en daardoor wel gewend aan
veel werkdruk.

Zijn vrouwen etere accountant?
Ik vind dat vrouwen etere accountant zijn, omdat ze over etere
oft kill echikken. Vrouwelijke accountant heen meer
aandacht voor hun teamleden. Deze eigenchap wordt teed
elangrijker om een nieuwe lichting accountant aan te trekken en
te ehouden.
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