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Afzonderen
Het wa een cadeau van de medewerker, ter gelegenheid van de
verhuizing naar het nieuwe pand aan de Televiieweg in Almere, nu
twee jaar geleden. Jeca ter troot, partner en medeoprichter van
lue Line accountant en elatingadvieur, maakt er volop geruik
van: de picknicktafel in de tuin i haar favoriete plekje “al het hoofd
even helemaal leeg gemaakt moet worden”. Of “gewoon, voor een
kopje thee en even mijn mail lezen”. Al het weer het toelaat leent
de picknicktafel zich ook uittekend voor de reguliere lunch, maar hij
geniet ij lue Line toch vooral aanzien al ideaal plekje om je even af
te zonderen.
Hoe vaak dat geeurt of nodig i, durft Ter troot niet te zeggen.
“Hangt er natuurlijk vooral van af hoe druk het i.” Wat wil zeggen
dat ze er toch wel ‘geregeld’ zit, want het kantoor groeit en loeit en
druk i het zeker. Ook al werkt lue Line ewut aan het voorkomen
van ovenmatige werkdruk in het controletraject. “We heen geen
gelaagdheid in de organiatie en dat uit zich in een hoge
partneretrokkenheid ij alle opdrachten. Zo loopt de partner
ijvooreeld met de klant de conceptjaarrekening door. Op die
manier kunnen we eerder mogelijke pijnpunten in de controle
opporen, zodat die niet pa naar oven komen al de controle al een
eind onderweg i.”

Prinjedagpecial 2019
ARIDMARKT

17 eptemer 2019

Kantoren Wet-raant
lokken haviten naar de
accountanc
LATINGLATNTI

12 eptemer 2019

Paieve en actieve
latentie: Correcte
verwerking vraagt om
cherpzinnige accountant
NA-CAMPAGN

09 eptemer 2019

Nederland rekent op zijn
accountant
MR ARTIKLN

Vacature
Zoek vacature



Powered 



cht goed
“Tien minuten, meetal één potje, heel om twee.” Valeria Chantrel,
aitent audit ij RM, wint meetal van haar collega’ al ze met
een groepje de tafeltennitafel opzoeken in een pauze. “Ze i echt
goed”, zegt een collega. ij tafelvoetal ligt dat ander. “Niet echt
mijn favoriete pel.”
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eide tafel taan naat een van de oardroom in de Amterdame
vetiging van RM. Du moeten de peellutigen af en toe uitwijken.
Roderick Vla, manager audit: “Al daar wordt vergaderd gaat het
feetje niet door. Het i natuurlijk niet de edoeling dat we collega’
latigvallen.” en ommetje maken ligt dan het meet voor de hand.
n dan maar hopen dat het niet regent.
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Vla peelt niet vaak mee, Chantrel kan er eigenlijk geen genoeg van
krijgen, zeker al ze haar ‘vate’ peelpartner ram heeft weten te
trikken. “Maar die tijd i er gewoon niet. We heen een halfuur
pauze. Je moet ook nog eten.” Vla: “Het gaat erom even toom af te
lazen, daarna wil je toch weer aan het werk. Je ziet ook dat de tafel
vaker geruikt worden in de zomer, na u eaon”.
Ook op de foto: Rhoda oldewijn en ram op de Weegh.

Pijltje ij de orrel
Voor een korte pauze of de lunch i de koffieruimte favoriet - gerund
door een heue arita. Maar al het zo uitkomt op donderdag of
vrijdag aan het einde van de dag, dan pakt onn chouten, enioraitent audit ij Mazar, even de pijltje op. amen met een paar
collega’ en niet zelden in cominatie met een drankje en een hapje,
al het orreltijd i. Het dartord hangt dan ook in de arruimte.
“Het gaat helemaal om het relaxen”, zegt chouten over het pel.
“We heen dan een week van hard werken achter de rug. Om het
winnen van zo’n pelletje gaat het mij dan niet.” Komt ook mooi uit,
zegt hij er eerlijk ij, want hij i er “niet erg goed in”. De
niveauverchillen tuen peler zijn om groot, want een paar
collega’ zijn er wel ehoorlijk edreven in. om kiezen ze daarom
voor een eenvoudiger variant dan het pel dat de profeional ‘op tv’
pelen. Want dat i pa afgelopen al een van de peler kan afluiten
met een zogeheten ‘duel’ - een plekje van niet meer dan enkele
vierkante centimeter. Het i maar weinigen gegeven zo precie te
kunnen mikken. chouten: “Ik en meer een voetaller.”

Optocht
Leden van de Young Profeional oard Aurance van Y maken
een ommetje tijden de lunch. Maxime Hoogendijk, enior taff audit
en ecretari van de oard: “We gaan niet altijd met elkaar op pad,
hoor. De amentelling verchilt telken. Het kan ook een groepje
teamleden zijn. Het i maar net met wie je aan het werk ent die dag.”
Maar ‘even naar uiten’ i ij medewerker in het Amterdame
hoofdkantoor van Y wel populair. Zeker toen onlang de kantine
werd verouwd en iedereen noodgedwongen zijn heil elder moet
zoeken. Alleen regen i een pelreker. “Dan ga ik zeker niet naar
uiten.”
Op vrijdag, wanneer velen op kantoor zijn en niet ij de klant, i het
een tuk drukker uiten. “Je komt overal groepje tegen. om lijkt
het wel of we in optocht een rondje lopen.” De lagerij in het
naurige winkelcentrum i haar favoriete etemming. Die maakt
lekkere roodje klaar en het i er niet zo druk al ij de
horecagelegenheden in de uurt. Tuen de happen door worden op
de terugweg alvat de weekendplannen
eproken. “Fijne dag, vrijdag”, vindt Hoogendijk, “je het de hele
dag dat weekendgevoel al”.
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