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Rumoer in de maatschap (Verantwoording) 

 

Herkenning dat is denk het woord wat de reacties op ‘Rumoer in de maatschap’ 

het beste samenvat. Sommige lezers belden mij om te vragen of ik stiekem bij 

hen in de keuken had gekeken. Weer anderen vroegen mij of het toevallig over 

hen kantoor ging. Sommigen meenden Manfred Schuimstra of Daan van 

Dalenburg persoonlijk te kennen.  

 

Het verhaal ‘Rumoer in de maatschap’ is echter 100% fictie. De karakters zijn 

door mij als schrijver bedacht. Ook Wouter staat niet synoniem voor de 

beroepsopvattingen van mij als schrijver. Het heeft ook geen zin om op zoek te 

gaan naar maatschap Irene of naar ‘Waal en Rijn accountants’. Tegelijkertijd heb 

ik veel van wat ik de afgelopen twintig jaar heb meegemaakt in de 

accountancybranche – al dan niet gedramatiseerd - in de verhaallijn verwerkt. 

Niet een op een, maar de gedragingen zoals ik die schets ben ik meerdere malen 

tegengekomen. Ik heb samen werkingen kapot zien gaan vanwege een 

‘incomptabilite d’ humeur’. Andere organisaties kwamen geen stap verder 

doordat sommige vennoten persoonlijke belangen boven die van de maatschap 

stelden. Ook heb ik gemerkt dat er nog al wat vennoten zijn die met een tweede 

of derde relatie bezig zijn, wat eveneens de nodige invloed heeft op de minimale 

verdiencapaciteit van de organisatie. Maar ook de opmerkingen over de 

verplichte cursussen, het toezicht van de AFM zijn of werden regelmatig 

gebezigd. Niet omdat er sprake is van kwade opzet. Maar simpelweg omdat 

accountants ook gewoon mensen zijn. Vaak leeft het idee dat accountants de 

hele dag hun professie hoog in het vaandel hebben staan en vanuit die 

overtuiging handelen. Mijn ervaring is dat het allemaal wat genuanceerder ligt. 

De behoeftepiramide van Maslov geldt ook voor accountants, dat geldt ook voor 

de neurologische impact van stress. Accountants worden gevormd door nature 

en nurture, zeker als het om moraal gaat. Daar komt nog bij dat waarden die 

accountants na streven per persoon afhankelijk zijn. De een is gevoelig voor 

status, weer een ander voor macht. Aan het andere kant van het spectrum 

bevinden zich accountants die staan voor altruïsme en loyaliteit. Als schrijver 

hang ik hier geen waardeoordelen aan. Alles hangt immers af van de context 

waarin gebeurtenissen plaatsvinden. Om zaken goed in te kunnen schatten is het 

belangrijk dat men in staat is tot zelfreflectie. Naar mijn bescheiden mening is 

het vooral de intrinsieke onmogelijkheid om zelfreflectie toe te passen een 

belangrijke oorzaak voor problemen in de accountancy. De oorzaak van veel 

problemen is niet een vaktechnisch tekort maar een menselijk tekort om het 

eigen handelen onder ogen te zien. Volgens mij is het een opdracht voor de hele 

beroepsgroep om werk te maken van zaken als intervisie en zelfreflectie. Dat een 

veilige en niet veroordelende omgeving daarvoor belangrijk is, lijkt mij evident. 

Voorkomen is immers beter dan genezen. Tegelijkertijd moeten we durven 
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toegeven dat accountants geen heiligen zijn, laat staan volmaakt of perfect. Dat 

impliceert dat we er dus ook nog wel eens naast kunnen zitten. Toegeven dat dit 

gebeurt, schept volgens mij al de nodige lucht in het maatschappelijke debat. Ik 

hoop dat ieder individu de moed heeft om zaken die hem of haar niet aanstaan 

bespreekbaar te maken en ook eigen fouten durft toe te geven. Dat is vele malen 

beter dan het laten doorsudderen van bestaande situaties. Dat daar 

professionele ondersteuning bij wordt ingeroepen is eerder een teken van sterkte 

dan van zwakte. Je hoeft je er zeker niet voor te schamen en voor bravoure dat 

je het zelf allemaal moet kunnen lijkt mij al helemaal geen plaats. Juist in 

zwakheid toon je als individu je kracht. Met het schrijven van het feuilleton wilde 

ik de lezer verstrooiing en een spiegel bieden. Of ik daarin geslaagd ben, kan 

alleen de lezer beoordelen. Ik dank u hierbij voor uw opmerkingen, reacties en 

aanbevelingen.  

 

Zwolle, 4 september 2014 

Jan Wietsma 
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1.Manfred Schuimstra was van plan om 2-0 

te maken, maar zover kwam het nooit 

Op het hockeyveld zakte hij in elkaar om nooit meer bij te komen. 

Manfred, 59 jaar, nog in de bloei van zijn leven – althans, dat vond 

hijzelf. Vijf dagen later werd hij begraven. Manfred, bestuurder van een 

middelgroot accountantskantoor. Grondlegger, nou ja, zijn vader dan. 

Maar dankzij hem, Manfred, werd het kantoor tot wat het nu is. Een 

kantoor met regionale uitstraling. Ook op landelijk niveau was Manfred 

actief. Hij was de verpersoonlijking van het accountantsberoep. In 

diverse overleggen was hij altijd aanwezig. Volgens sommigen zelfs 

nadrukkelijk aanwezig. Maar dat is vanaf nu allemaal verleden tijd. 

Manfred Schuimstra is niet meer.  

Wouter Woelstra is op weg naar de begrafenis van Manfred Schuimstra. Wouter 

is zelfstandig consultant voor de zakelijke dienstverlening. De laatste jaren heeft 

hij zich meer en meer gespecialiseerd in de accountancybranche. Dat is niet 

altijd zo geweest. Hij is gestart in het notariaat. Toen daar geen droog brood 

meer te verdienen was, heeft hij zijn bakens verzet en is hij aan de slag gegaan 

in de accountancybranche. Redelijk succesvol, vond hijzelf. Zijn klanten zijn 

tevreden en de nota’s worden altijd netjes betaald. Wouter moet terugdenken 

aan de eerste keer dat hij Manfred ontmoette, inmiddels een jaar of zeven 

geleden. Schuimstra: ‘Ik weet zelf wel hoe het allemaal verder moet, maar die 

stakkers hier vinden dat we externe begeleiding nodig hebben. Dus hebben we 

jou maar gebeld.’ Wouter nam Schuimstra op: brede kop, buikje, maar netjes in 

het pak en ongelooflijk grote handen. Hij kon zich voorstellen dat er mensen 

waren die moeite hadden met Schuimstra. Een paar weken daarvoor was hij 

gebeld door een vrouw: ‘U begeleidt accountantskantoren die het niet eens zijn 

over de toekomst?’ ‘Onder andere,’ had Wouter gereageerd. ‘Maar vertelt u 

eens: waarmee zou ik u kunnen helpen?’ ‘Nou, het zit zo. Ik ben lid van de 

maatschap en we praten al vijf jaar over de toekomst. Maar we komen er niet 

uit. Iedereen wil wat anders. Nu had ik voorgesteld om er iemand bij te roepen 

die ons zou kunnen helpen. Uiteindelijk kwamen we bij u uit.’ Wouter voelde zich 

gevleid, er was concurrentie genoeg en het was altijd leuk om te horen dat 

mensen hem wilden inschakelen. ‘Er is een maar,’ had de vrouw gezegd. ‘Onze 

baas, de heer Schuimstra, moet nog wel overtuigd worden.’ Bijzonder, dacht 

Wouter. Een vennoot die het heeft over een baas. Maar goed, het kwam vaker 

voor. Vennotenteams waar in feite maar een persoon de baas is. In de praktijk 

leidde dat meestal tot ondergrondse veenbranden die alleen door iemand met 

een geoefend oog worden opgemerkt. Aan de buitenkant is er meestal niet 

zoveel te zien. En als je een eerste gesprek had met de diverse vennoten, dan 

deed men ook altijd of het koek en ei was. Maar Wouter had geleerd door te 

vragen en een van zijn kwaliteiten was het boven tafel krijgen van informatie die 

men eigenlijk niet van plan was om te delen. Maar goed, nu stond hij dus 
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tegenover Schuimstra. ‘Zullen we naar mijn kamer gaan? Dan kunnen we daar 

rustig verder praten.’ Wouter volgde Schuimstra naar zijn kamer. De kamer waar 

Schuimstra kantoor hield was groot. Het eikenhouten bureau was zeker drie 

meter breed. In het midden van de kamer stonden een bank en twee luxe 

fauteuils . Een van de wanden werd gesierd door foto’s. ‘Mijn kinderen, deze 

hier: derde leg. Dat is mijn dochter van vijfentwintig uit mijn eerste huwelijk.’ 

‘Interessant’ antwoordde Wouter. ‘Met vrouwen houd ik het gemiddeld een jaar 

of tien uit. Daarna ben ik meestal op hen uitgekeken en zij op mij. Ze vinden hun 

kinderen interessanter, dus ik zoek dan wel weer een ander op. Natuurlijk wel 

een jaar of tien jonger; dan kan ik weer even vooruit.’ Wat een ongelofelijke 

feodaal, dacht Wouter, de wereld draait om hem. ‘Waar zal ik gaan zitten?’ ‘Maak 

het je gemakkelijk, ga maar op de bank zitten. Wil je koffie?’ ‘Lekker’. 

Schuimstra liep naar zijn telefoon. ‘Mariska? Twee koffie’. Daarna nam hij plaats 

in een van de fauteuils tegenover Wouter. ‘Dus jij gaat er voor zorgen dat we 

allemaal hetzelfde over de toekomst gaan nadenken?’  
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2. Als de ene vennoot ontkent dat er een 

probleem is 

 

‘Dus jij gaat er voor zorgen dat we allemaal hetzelfde over de toekomst 

gaan nadenken?’ 

Wouter dacht even na voor hij antwoord op deze vraag van Schuimstra 

gaf. Twintig jaar geleden zou hij gezegd hebben dat hem dat wel zou 

lukken. Maar inmiddels heeft hij een hoop bijgeleerd en wist hij dat veel 

afhankelijk was van de medewerking van de opdrachtgever. Daar staat 

of valt toch alles mee. Daarnaast is er soms geen klik tussen hem en de 

opdrachtgever. Vroeger zou hij dan toch proberen er iets van te maken. 

Dat had iets te maken met zijn eergevoel. Nu verwijst hij de ‘kliklozen’ 

door naar een andere organisatie. 

 

‘Nou het enige wat ik kan is u en uw organisatie helpen bij het vinden van een 

goede weg. Uiteindelijk zult u het toch met elkaar moeten doen.’ Schuimstra 

nam een slok van zijn koffie. ‘Waarom zou ik je dan inhuren als we het toch 

allemaal zelf moeten doen?’ 

  

‘U hoeft mij niet in te huren, maar ik werd gebeld door uw collega mevrouw 

Dambert en die vroeg of ik hen misschien zou kunnen helpen. Daarom zit ik nu 

hier.’ 

  

‘Tja, mevrouw Dambert is een goede fiscalist maar ze maakt zich wat gauw 

zorgen. Maar volgens mij valt het allemaal nog wel mee in deze maatschap. 

Natuurlijk is er wel eens wat. Maar waar is dat niet?’ 

  

Een duidelijk signaal dat er wel wat mis was, dacht Wouter. Als de ene vennoot 

ontkent dat er een probleem is en een ander vindt van wel dan is er dus al een 

probleem. Dat los je niet op met het wegwuiven van het probleem. Maar Wouter 

besefte ook dat het geen zin had om Schuimstra hiervan te overtuigen. ‘Als er 

geen problemen zijn dan heeft het natuurlijk niet zoveel zin om mij te vragen. 

Dat is zonde van uw tijd en die van mij. Dan kunnen we beter wat anders gaan 

doen.’ Schuimstra zette zijn kopje op tafel. 

  

‘Nou ik zeg niet dat er geen problemen zijn. Ik vroeg u alleen maar of u die 

problemen voor ons ging oplossen.’ 

  

‘Ik heb u gezegd dat ik de problemen niet oplos. Dat doet u met uw 

vennotenteam en eventueel met de mensen uit uw organisatie. Ik kan u helpen 

met nieuwe inzichten. Ik kan u wijzen op valkuilen. Mijn ervaringen helpen u 

sneller door het proces dan wanneer u zelf het wiel opnieuw moet uitvinden. 

Maar alles staat of valt met de bereidheid in uw organisatie om te willen leren. Is 
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die bereidheid er niet dan is het zinloos om mij in te huren. Dan kunt u het geld 

beter uitgeven aan leuk personeelsfeestje of zo.’ 

  

Wouter merkte dat hij een beetje geïrriteerd begon te raken en kennelijk merkte 

Schuimstra dat ook. 

  

‘Ik begrijp je punt. Volgende week hebben we maatschapsvergadering en dan 

besluiten we of we met jou in zee gaan. Wat kost je trouwens?’ Wouter noemde 

zijn tarief. 

  

‘Je wordt volgende week gebeld en dan hoor je of je het mag doen.’ ‘Je komt er 

zelf wel uit?’ zei Schuimstra terwijl hij de deur openhield. 

  

‘Dat zal wel lukken.’ Terwijl Wouter door de gang liep bekeek hij de aankleding 

van het kantoor. Ook dat zei iets over het karakter van het kantoor. Was de 

gang zodanig ingericht dat mensen elkaar konden ontmoeten. Stonden de 

deuren van de kamers open. Werd er gelachen of was het muisstil. Maar ook de 

aankledingen van de muren vertelde het nodige. Hing er abstracte kunst of 

deden schilderijen en foto’s van landschappen uit de omgeving het goed. 

Sommige kantoren hadden zelfs een hele eregalerij van voormalige vennoten 

aan de muur hangen, opdat wij niet vergeten. De openbare ruimten oogden 

steriel vond Wouter. Geen zitjes in de toch ruime gangen. Aan de muur wat 

canvasdoeken die afkomstig leken van de Ikea. Voor Wouter straalde het kantoor 

geen warmte uit. Maar hij wist ook dat dit nog niets hoefde te zeggen over de 

mensen die er werken. Eerst maar een afwachten of hij de opdracht zou krijgen. 

  

Buitengekomen stak hij zijn sigaret op. Hij pakte het visitekaartje uit zijn zak en 

liet het door zijn vingers glijden: Maatschap Schuimstra. De organisatie droeg 

nog altijd de naam van de oprichter. Bijzonder, dacht Wouter, ook dat kom je 

niet meer zo vaak tegen. Meestal kiezen maatschappen als ze groeien voor een 

bijzondere naam. Een naam die je alleen begrijpt nadat je er een uitleg bij hebt 

gekregen. Maar sommige van die maatschappen hebben met een naamswijziging 

toch een zekere landelijke bekendheid gekregen. Wouter vermoedde dat 

Schuimstra het allemaal maar ‘exotisch gedoe’ zou vinden. Maar goed, eerst 

maar eens zien of hij de opdracht krijgt. Volgende week zou hij meer weten. Zelf 

had hij er wel zin in. Hij hield wel van die uitgesproken persoonlijkheden. 
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3. Angstgedreven 

 

Joke Dambert had gebeld. ‘Je mag het doen. Schuimstra heeft een goede 

indruk aan je overgehouden.’ 

‘Bedankt voor het vertrouwen,’ had Wouter gereageerd. 

‘We hebben volgende week dinsdagavond weer een 

maatschapsvergadering. Zou je dan kunnen.’ Wouter kende zijn eigen 

agenda uit zijn hoofd en zei dat dit wel zou lukken. ‘Kom je niet te vroeg, 

want dan zou het personeel kunnen denken dat er iets aan de hand is. 

We houden het liever nog even onder ons.’ 

 

‘Ik begrijp het.’ Opnieuw een signaal voor Wouter dat er het nodige speelde. 

Sommige kantoren waren zo bang dat iemand er achter zou kunnen komen dat 

ze externe hulp hadden gevraagd dat ze er alles aan deden om een mogelijke 

ontmoeting op kantoor tijdens werktijden te voorkomen. Zo had Wouter 

meegemaakt dat hij zijn auto drie straten verder op moest parkeren zodat 

niemand het idee zou kunnen krijgen dat hij op bezoek was bij de betreffende 

vennoot. Ook had hij meegemaakt dat de vennoten in de bedrijfsagenda 

aangaven dat ze allemaal naar verschillende symposia of klantgesprekken waren 

terwijl ze in werkelijkheid met zijn vijven in een hotel zaten te vergaderen. Een 

keer had hij meegemaakt dat hij met een vennotenteam zat te vergaderen in 

een hotel, 150 kilometer verwijderd van de vestigingsplaats van het kantoor. Met 

paniek in de ogen was een vennoot naar hem toegekomen met de mededeling of 

ze wel door konden vergaderen nu hij had ontdekt dat een klant met zijn vrouw 

ook voor een paar nachten in het hotel verbleef. ‘Wat moet ik zeggen?’ 

‘Nou zo ongewoon is het toch ook niet om te vergaderen.’ 

‘Nee, maar als die klant dan weer een medewerkers spreekt en die verteld dat hij 

mij hier ontmoet heeft dan weet het hele kantoor dat in de kortste tijd en dat 

geeft alleen maar onrust.’  

‘Als er onrust komt, dan leg ik het wel uit,’ had Wouter geantwoord. Wat waren 

veel vennoten toch angstgedreven. Zij willen alles onder controle houden en 

vooral niet laten merken dat een accountantskantoor ook een organisatie is waar 

mensen werken en waar regelmatig iets misgaat. Maar aan jezelf toegeven dat je 

geen heilige bent en ook niet hoeft te zijn en dat je regelmatig ook onzeker bent 

is voor veel vennoten toch een hele opgave. Accountants zijn goed in het 

vermijden van de gevoelsreflectie. 

  

Nu Wouter de opdracht had gekregen begon hij te Googlen op de naam van 

Schuimstra. Natuurlijk kwam hij bij de website van het kantoor uit. Maar die liet 

hij nog even voor wat hij was. Nee, hij was geïnteresseerd in de andere 

informatie die Google bood. Uit de berichten die hij las leidde hij in ieder geval af 

dat het kantoor van Schuimstra het nodige aan liefdadigheid deed. Sponsor van 

het regionale hockeyteam, drie speeltoestellen aan de lokale speeltuinvereniging 
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geschonken, een bijdrage aan de restauratie van een kerkorgel geleverd. 

Daarnaast zag Wouter dat de Maatschap Schuimstra iedere derde zaterdag in 

september een mantelzorgdag organiseerde. Alle vennoten en medewerkers 

waren dan een dag als mantelzorger actief. Wouter kon zich niet herinneren dat 

hij zoiets eerder had gelezen. Uit de berichten op Google kon je afleiden dat het 

kantoor een goede reputatie heeft. De zoektermen ‘klachten Schuimstra’ leverde 

niets op. Nu zei dat niet zoveel. Weliswaar wordt over accountants in generieke 

zin flink geklaagd, maar klachten over een individueel kantoor halen veel minder 

de media. Tenzij je een Big Four kantoor bent. Wouter heeft te doen met de 

medewerkers van de Big Four kantoren. De schandalen waren geen collectieve 

actie van vennoten en medewerkers maar veel meer de oorzaak van een uit de 

bocht vliegend individu of team. Kennelijk hebben de Big Four nog niet 

voldoende geïnvesteerd in het aanleggen van vangrails of had men niet in de 

gaten dat je op een parcours dat je niet zo goed kent rustig moet rijden. Hij sloot 

zijn computer af. Straks nog een uurtje squashen en dan nog even hangen op de 

bank. 
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4. Het kwartiertje van Schuimstra 

Dinsdagavond 8 mei 2007 om 19.30 stipt belde Wouter bij het kantoor 

van Schuimstra aan. Even later deed een vrouw de deur open. ‘Joke 

Dambert, leuk om elkaar nu in het echt te zien.’ Terwijl hij Joke de hand 

schudt neemt hij haar op. Geblondeerd haar. Eind dertig schat hij. Netjes 

gekleed rok tot op de knieën. Het is een tik van Wouter maar het eerste 

waar hij naar kijkt is of mensen geverfd haar hebben of niet. Waarom hij 

het doet weet hij ook niet en of het haar wel of niet geverfd is levert ook 

geen inzichten op. Joke vraagt of hij met haar mee wil lopen naar de 

vergaderkamer. In de vergaderkamer aangekomen stellen nog vijf 

andere mensen zich aan hem voor. 

 

Yasin Aydin krachtige handdruk, Joop Gerritse brede lach, Karel de Grevere licht 

kalend, Daan van Dalenburg oogt vermoeid en Paul Ramshoorn open blik. 

‘Wil je koffie’ vraagt Joke. 

‘Lekker. Waar willen jullie dat ik ga zitten?’ 

‘Nou, de grote baas zit altijd op de stoel aan het hoofdeind van de tafel die is dus 

niet vrij, maar verder kan je over gaan zitten’ grapt Karel. ‘Wij passen ons aan.’ 

‘Waar is Schuimstra eigenlijk,’ vraagt Yasin. 

‘Het gebruikelijke verhaal hij moest nog met spoed naar een klant toe en is 

daardoor een kwartiertje later’ moppert Daan. 

Komt dat vaak voor wil Wouter weten. Het valt hem trouwens opnieuw op dat 

Schuimstra niet bij zijn voornaam wordt genoemd en dat hij ook hier de grote 

baas wordt genoemd. Wouter vraagt zich af of Schuimstra werkelijk de grote 

baas is of dat de mensen hem zo groot hebben gemaakt. Waarschijnlijk een 

combinatie van beide. 

‘Gebeurt dit vaker’ vraagt Wouter. 

‘Nou, bijna iedere keer dat we maatschapsvergadering hebben,’ merkt Joop op. 

‘En jullie laten dat iedere keer weer gebeuren,’ is de nieuwsgierige reactie van 

Wouter. 

‘Ja, wat moeten we dan doen,’ reageert Daan. ‘Klanten gaan altijd voor is het 

parool van Schuimstra. Daarom vergaderen we ook altijd ’s avonds en als het 

aan hem ligt dan beginnen we pas om 20.30 uur. Dan kan hij tenminste nog 

lekker zijn uurtjes maken.’ 

‘Zijn klanten lopen dan ook met hem weg,’ is de rustige reactie van Joke. 

‘Natuurlijk is het balen dat hij te laat is, maar ik begrijp het ook wel weer, zonder 

klanten kan dit kantoor ook niet draaien. Meestal is hij maar een kwartiertje te 

laat. Ik noem het altijd het kwartiertje van Schuimstra’ terwijl ze dit zegt 

verschijnt er een glimlach om haar mond. 

Voor Wouter is duidelijk dat vennoten niet op een lijn zitten als het gaat om het 

elkaar aanspreken. Dat Schuimstra te laat komt vindt de een acceptabel. De 

ander vindt het niet kunnen maar zal dat waarschijnlijk nooit hardop uitspreken 
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richting Schuimstra. Het was hem opgevallen hoe boos Daan naar Joke had 

gekeken toen zij begrip vroeg voor het klantengedrag van Schuimstra. 

  

Tien minuten later kwam Schuimstra binnen. 

‘Sorry, ik werd nog gebeld door Jansen en ik kon het gesprek niet afkappen. De 

klant betaald de boterham dus die gaat voor. Trouwens uiteindelijk eten we er 

hier met zijn allen ook lekker van. Ieder uurtje dat ik langer werk daar profiteren 

zij ook weer van.’ Terwijl hij dat zei wees hij met zijn vinger naar de andere 

vennoten. ‘Jullie hebben je al aan elkaar voorgesteld neem ik aan, dan kunnen 

we dat overslaan.’ 

‘Nou u gaat nu wel een beetje erg snel mijnheer Schuimstra. We hebben de 

namen gewisseld maar meer ook niet.’ 

‘Goed laten we dan maar gaan zitten en beginnen.’ Wouter zocht een plaats uit 

waarmee hij een goed zicht had op de vennoten. Met name de non-verbale 

uitdrukking vertelde vaak al hoe iemand in de wedstrijd zat. Schuimstra zelf zag 

er fit en opgeruimd uit. Kennelijk had hij van nature veel energie. Het was alleen 

de vraag of Schuimstra zich kon voorstellen dat niet iedereen over dezelfde 

hoeveelheid energie beschikte als hij. Als er geen aandacht was voor het verschil 

in energie kon dat trouwens fnuikend voor een samenwerking zijn. Degene die 

niet dezelfde ijver aan de dag legde als de tomeloze vennoot werd al snel als lui 

gezien. Geheel ten onrechte. Wouter had in diverse trainingen geleerd dat 

energie mede afhankelijk was van biologische aspecten. Overigens was Wouter 

wel zo eerlijk om toe te geven dat hij in het verleden energie gelijkstelde met 

inzet. 
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5. Wel of geen Wta-vergunning 

 

Iedereen was inmiddels gaan zitten en Schuimstra opende het overleg. 

‘Wouter welkom. Fijn dat je op zo’n korte termijn kon komen. Ik hoop 

dat je ons een aantal stappen verder kan helpen bij het bepalen van 

onze positie. Kort gezegd we zijn het niet met elkaar eens. Er speelt het 

nodige in onze markt en ik heb me laten vertellen dat jij er een aardige 

kijk op hebt. Het grootste struikelblok is de Wta. Een aantal hier vinden 

dat we onze vergunningsaanvraag moeten intrekken. Dat vind ik niet. 

Volgens hen leidt een Wta-vergunning er alleen maar toe we veel minder 

flexibel kunnen zijn en kost het ook nog eens een hoop geld. Vat ik het 

zo goed samen Daan?’ 

 

Daan reageert: ‘Ja, ik vraag me af of die vergunning wel zoveel toevoegt. Ik heb 

op een overleg gehoord dat je er met een vergunningaanvraag nog lang niet 

bent en ik vertik het om als fiscalist bij te dragen aan al die accountancyonzin. 

Als we ons op advies richten dan hebben we meer dan voldoende werk.’ 

‘Je ziet het verkeerd Daan,’ valt Paul in. ‘De Wta biedt juist kansen op extra 

advieswerk. Er zijn straks kantoren die geen vergunning krijgen en dan halen wij 

die klanten voor de wettelijke controle binnen inclusief het advieswerk.’ 

‘Maar stel dat we nu geen vergunning krijgen,’ zegt Joke, ‘dan overleven we toch 

ook wel.’ 

Schuimstra reageert direct. ‘Wat een onzin. Natuurlijk krijgen we die vergunning. 

Een stagiaire heeft die hele vergunningsaanvraag voorbereidt, een externe 

consultant heeft gecheckt of het aan alle eisen voldeed en volgens hem zouden 

wij met gemak een vergunning krijgen. We hebben zelfs Yasin aangesteld als 

complianceofficer, daar mee doen we meer dan de wet vraagt. Alleen de Big Four 

hoeven een complianceofficer. Nee, als de AFM moeilijk gaat doen dan begrijpen 

ze hun eigen wetten niet.’ 

Wouter nam de discussie op. Aan Daan was duidelijk te merken dat hij niets van 

de Wta moest hebben. Joke had haar twijfels. Yasin wist waarschijnlijk niet waar 

hij aan begonnen was en Schuimstra, Paul en Karel waren oude rotten in het vak 

die wisten hoe het spel tot voor kort gespeeld werd. Joop was agrofiscalist en die 

vond het allemaal wel goed, zolang hij er maar geen last van had. 

Wouter vond het tijd voor een interventie van zijn kant. ‘Mag ik even?’ 

instemmend geknik. ‘Dat jullie het niet met elkaar eens zijn is mij wel duidelijk. 

Maar het lijkt mij of jullie een discussie overdoen. Jullie hebben de aanvraag 

ingediend. Daar is toen toch al over nagedacht.’ 

Daan reageert geïrriteerd, ‘Nee er is gezegd dat we geen tijd meer hadden om er 

over na te denken. Als we niet voor 1 oktober verleden jaar onze aanvraag 

hadden ingediend konden we het vergeten.’ 
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‘Dat laatste klopt,’ zegt Wouter. ‘Maar ik bedoel het was al meer dan een jaar 

bekend dat de Wta er zou komen dan hoef je toch niet in een maand te beslissen 

om al dan niet te gaan voor een vergunning?’ 

Opnieuw reageert Daan. ‘Nou volgens Schuimstra zou die hele wet er uiteindelijk 

niet komen. Hij had gehoord dat de politiek van de wet af wilde dus wij hebben 

ons er intern ook niet druk over gemaakt. Maar tijdens mijn vakantie, in 

augustus verleden jaar, is er ineens besloten dat we de vergunning toch gaan 

aanvragen. Toen ik terugkwam en tegen Schuimstra zei dat die wet niet zou 

doorgaan, gaf hij aan dat het voor hem ook een tegenvaller was dat de Wta 

doorging. Wilden we als kantoor nog toekomst hebben dan moesten we wel een 

vergunningaanvraag indienen.’ 

Wouter kende de verhalen. Rondom de invoering van de WTA kwamen de meest 

wonderlijke verhalen naar boven. Er waren kantoren die melden al een 

vergunning van de AFM te hebben voordat de wet feitelijk in werking was 

getreden. Sommige kantoren zeiden dat ze van de beroepsorganisatie hadden 

gehoord dat de Wet zou worden ingetrokken omdat het NIVRA nu meer op 

kwaliteit ging letten. Weer anderen wisten te melden dat als de Wta werkelijk 

zou worden ingevoerd, dit tot een kabinetscrisis zou leiden. Niets van dit alles 

was waar. Op 1 augustus 2006 werd bekend dat ieder kantoor dat gebruik wilde 

maken van de overgangsregeling voor de Wta voor 1 oktober 2006 een 

vergunningaanvraag moest indienen. Inderdaad kwam die mededeling voor veel 

kantoren nog als een donderslag bij heldere hemel zodat in allerijl de nodige 

stukken verzameld moesten worden. Maar toen het loket van de AFM sloot 

hadden ruim 700 kantoren een aanvraag ingediend, waaronder het kantoor van 

Schuimstra. 
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6. Zijn er nog andere zaken waar jullie het 

niet over eens zijn? 

Wouter besloot dat de leiding over te nemen. ‘Zijn er nog andere zaken 

dan de Wta waar jullie het niet met elkaar over eens zijn.’ 

‘Heb je even,’ reageerde Daan. ‘De maatschapsovereenkomst moet 

worden aangepast, we halen veel te weinig werk uit advies, de 

automatisering kost klauwen met geld, we zijn te duur voor onze 

klanten en ik kan nog wel even doorgaan zo.’ 

 

‘Mag ik even,’ zei Paul. ‘Zoals wel vaker zet Daan de zaken wat zwaar aan. Die 

punten die hij noemt verdienen zeker aandacht. Maar we hebben het hier best 

goed samen. Dat mag ook wel worden gezegd.’ 

Paul is de susser, dacht Wouter terwijl hij Daan zag wegstaren. 

‘Nou het is natuurlijk zo dat wij ons fiscalisten best wel zorgen maken over onze 

positie in de maatschap’ merkte Joke op. ‘Het lijkt wel of de Wta wordt 

aangegrepen om ons buitenspel te zetten. De heren accountants merken op dat 

de Wta voorschrijft dat zij nu de baas zijn en dat is toch heel anders dan een jaar 

geleden. Toen waren we met zijn zessen maar met de komst van Yasin zijn de 

verhoudingen anders. Ik zou wel eens willen weten of wat mijn collega 

accountants beweren ook echt zo in de wet staat.’  

Wat Joke inbracht was voor Wouter niet nieuw. De invoering van de Wta leidde 

in heel veel maatschappen tot discussies. Met name als het ging over de 

zeggenschap van de accountants. In sommige maatschappen leidde de Wta zelfs 

tot een machtsgreep van de accountants. Volgens Wouter ten onrechte. Andere 

maatschappen tuigden ingewikkelde structuren op. In sommige gevallen 

begrijpelijk, maar Wouter kende ook gevallen waarin de structuur niets anders 

was dan een vorm van windowdressing. Wouter legde uit: ‘De Wta schrijft 

inderdaad voor dat accountants de meerderheid van de zeggenschap moet 

hebben in de accountantsorganisatie. Doel van die bepaling is dat accountants 

altijd die maatregelen kunnen nemen die noodzakelijk zijn voor een goede 

uitvoering van de wettelijke controle. Maar je kunt als maatschap best afspreken 

dat voor zaken als huisvesting, het aannemen van personeel en investeringen in 

automatisering een meerderheid van 66 of 75% nodig is. Maar als de 

accountants het voor een goede uitvoering van de controle nodig vinden dat er 

een nieuwe computer moet worden aangeschaft of een nieuw 

softwareprogramma dan dienen ze daarin vrij te zijn.’ 

‘Dus de bouw van een nieuw pand is niet een besluit dat de accountants in hun 

eentje kunnen nemen?’ vroeg Joke. 

‘Nou dat is afhankelijk van wat in de maatschapsovereenkomst is opgenomen. 

Maar mijn advies zou zijn om een lijst op te stellen van zaken die alleen besloten 

kunnen worden met een kwalificerende meerderheid.’ Daan veerde op. ‘Maar we 

hebben net de maatschapsovereenkomst zodanig aangepast dat we als 

fiscalisten alle zeggenschap kwijt zijn. Dat had dus niet gehoeven.’ 
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‘Nou niet op alle onderdelen, maar ik ken de maatschapsovereenkomst niet dus 

ik kan er inhoudelijk niet zoveel over zeggen.’ 

‘Als Wouter zegt dat het allemaal niet zo zwaar hoeft dan moeten we dat nog 

maar eens bespreken’ zei Paul op sussende toon. Heeft iemand anders nog 

andere punten dan de Wta die besproken moeten worden. ‘Nou, ik zou het wel 

eens willen hebben over ieders taak en rol,’ zei Karel. ‘Is iedereen wel met de 

juiste zaken bezig. Benutten we elkaars talent wel voldoende.’ 

Schuimstra: ‘Ik zou het wel eens willen hebben over de declarabiliteit en 

omzetgerichtheid van iedere vennoot. Het lijkt hier af en toe net een sociale 

werkplaats. We kunnen het wel hebben over allerlei zaken als kwaliteit en talent 

en weet ik allemaal wat, maar het moet wel betaald worden.’ 
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7. Het was altijd goed gegaan 

 

Uiteindelijk werd die avond besloten om een strategiedag te beleggen. 

Er waren nog een hoop zaken aan de orde gekomen waaruit bleek dat de 

vennoten lang niet altijd op een lijn zaten. Weliswaar sprong de Wta er 

uit maar de recent aangepaste maatschapsovereenkomst gaf ook een 

hoop onvrede. Daarnaast speelde de profilering van het kantoor. Wouter 

had gevraagd of ze wel eens een dag besteden aan de strategie van het 

kantoor. Nee, dat hadden ze nog nooit. Het kantoor was eind jaren vijftig 

door de vader van Manfred Schuimstra opgericht en sindsdien gegroeid. 

Het was altijd goed gegaan, ze hadden altijd hun uren kunnen maken de winst 

was van een zeer behoorlijk niveau. Natuurlijk was er wel eens wat. Een vennoot 

die ziek werd en moest uittreden, maar aan de strategische keuzes die het 

kantoor moest maken was nooit extra aandacht besteed. In de twee wekelijkse 

maatschapsvergaderingen werden de zaken afgestemd. Wouter constateerde wel 

dat die vergaderingen altijd lang duurden en dat veel zaken continue 

terugkwamen op de agenda. Zelfs zaken waarover men een besluit had genomen 

konden een volgende keer weer terugkomen om bediscussieerd te worden. Ook 

viel het Wouter op dat de vennoten de meeste zaken zelf oppakten. Er werd 

weinig gedelegeerd aan het personeel. De meeste vennoten werkten ’s avonds 

en zaterdags door om alles af te krijgen wat het personeel kennelijk liet liggen. 

Volgens Schuimstra, Paul en Joop moest dat wel omdat het personeel gewoon 

niet zo slim waren als zijzelf. Volgens Joke, Daan en Karel was nog nooit 

geprobeerd het personeel er meer bij te betrekken. Yasin was pas vennoot sinds 

de invoering van de Wta en durfde er geen uitspraak over te doen. Tijdens het 

overleg noteerde Wouter de volgende leeftijden en functies: 

• Manfred Schuimstra 52 jaar RA 

• Yasin Aydin 34 jaar AA en complianceofficer 

• Joop Gerritse 55 jaar agrofiscalist 

• Karel de Grevere 43 jaar RA 

• Daan van Dalenburg 44 jaar fiscalist 

• Paul Ramshoorn 53 jaar AA 

• Joke Dambert 38 jaar, - goed ingeschat – fiscalist. 

  

Manfred was al op zijn 25e vennoot geworden. Paul en Joop traden midden jaren 

negentig toe tot de maatschap. Daan en Karel waren sinds 2002 lid van de 

maatschap en Joke sinds 2004. 

  

Overigens was het vinden van een geschikte dag voor de strategiemeeting nog 

een verhaal op zich. Het liefst wilde men deze meeting nog in juni hebben. Maar 

Daan gaf aan dat hij in juni op vakantie was. Schuimstra vond dat hij dan zijn 

vakantie maar op moest schuiven. ‘Alles voor de zaak’, maar Wouter had 
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aangegeven dat september ook geen probleem was. Dan kon iedereen zich beter 

voorbereiden. Toen ging het over welke dag in de week de strategiemeeting 

plaats moest vinden. Volgens Schuimstra en Paul was de zaterdag de meest 

geschikte dag. ‘Dan kost het ook geen uren’. Daan en Karel hadden een voorkeur 

voor de woensdag maar dat wilde Joke niet omdat ze dan bij haar kinderen thuis 

wilde zijn. De maandag was geen goede dag omdat er dan veel telefoontjes 

waren. De vrijdag ook niet want klanten moesten niet met een vervelend gevoel 

wegens onbereikbaarheid in het weekend de deur uitgaan. Uiteindelijk werd het 

de dinsdag. Wouter stelde voor om dan na afloop gezamenlijk te dineren, maar 

daar was geen meerderheid voor te vinden. Jaap: ‘Ik wil ’s avonds thuis eten.’ 

Paul: ‘Het is zo al duur genoeg.’ Daan: ‘Ik houd werk en prive strikt gescheiden.’ 

Alleen Yasin en Joke had het wel leuk geleken. ‘Leren we elkaar eens op een 

andere manier kennen.’  

  

Tot slot had Wouter ze aangeraden om een aantal artikelen over 

marktbedieningsconcepten te lezen en hij vroeg ze na te denken over de 

volgende vragen: 

1. Wat zijn de sterke en zwakke punten van Maatschap Schuimstra? 

2. Wat zijn de kansen en bedreigingen? 

3. Waar moet maatschap Schuimstra over 5 jaar staan? 

4. Welke rol wil jij dan als vennoot vervullen? 

  

Hij verzocht ze om hun antwoorden uiterlijk eind augustus aan hem te mailen. 

Waarop Joop vroeg of hij het ook papier mocht aanleveren per fax of post. ‘Ik 

heb niets met computers.’ ‘Krijg je dan geen mail vroeg Wouter?’ ‘Jawel, maar 

een secretaresse print die keurig netjes voor hem uit’ zei Joke lachend. ‘Hij kan 

nog geen brief typen.’ 
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8. De begrafenis 

Wouter parkeerde zijn auto en liep vervolgens naar de aula. 

Binnengekomen tekende hij het condoleanceregister en zocht een 

plaats. Het liep al aardig vol. Kennelijk wilden veel mensen nog een 

laatste groet aan Schuimstra brengen. Wouter stak kort zijn hand op 

toen hij een bekende zag. Het merendeel van de aanwezigen had hij nog 

nooit ontmoet. Rechts voorin de aula waren nog de nodige stoelen leeg, 

die waren kennelijk voor de familie. Links zag hij de vennoten van het 

kantoor van Schuimstra zitten, een aantal hadden hun vrouwen bij zich. 

Het viel Wouter op dat Daan van Dalenburg nog niet aanwezig was. Als 

Daan niet zou komen, zou hem dat niets verbazen. 

 

Ongeveer een maand na zijn eerste bezoek aan de maatschapsvergadering, nu 

zo’n zeven jaar geleden, werd Wouter gebeld. ‘Met Daan van Dalenburg, u bent 

hier onlangs geweest. Ik zou graag een afspraak met u willen maken voordat we 

de strategievergadering hebben. Het liefst op korte termijn. Kan dat?’ Wouter 

stemde in met de afspraak en een paar dagen later zat Daan bij hem op kantoor. 

  

‘Het gaat helemaal niet goed met mij. Ik heb een hyperventilatie-aanval gehad. 

Er moet iets gebeuren, ik ga kapot van de spanning.’  

Dat Daan niet lekker in zijn vel zat was Wouter wel opgevallen. Daan draaide 

continue op zijn stoel. Hij kon letterlijk zijn draai niet vinden. ‘Vervelend van die 

hyperventilatieaanval. Kun je ook aangeven waar die spanning vandaan komt. 

Trouwens ben je ook bij de huisarts geweest?’ vroeg Wouter. 

  

‘Ja, ik ben de huisarts geweest. Daar loop ik al een tijdje vanwege 

spanningsklachten. Ik heb een tijd een kalmeringsmiddel geslikt maar daar ben 

ik weer mee gestopt omdat ik daar duf van werd. Volgens de huisarts zou het 

voor mij het beste zijn als ik me een tijdje ziek meldt. Maar dat gaat niet. Ik 

moet iedere maand aan mijn aflossingsverplichtingen voldoen en mijn AOV-

verzekering keert pas uit nadat ik een jaar ziek ben geweest. Een advies van 

Schuimstra,’ zei Daan. 

  

‘Hoezo advies van Schuimstra?’ wilde Wouter weten. 

‘Nou, toen ik mij een paar jaar geleden in de maatschap inkocht, was ik volgens 

het maatschapscontract verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering te 

sluiten. Omdat die nogal prijzig zijn adviseerde Schuimstra mij om een wachttijd 

van een jaar te nemen. Mocht ik onverhoopt toch eerder ziek worden dan zou ik 

gedurende een jaar de mogelijkheid krijgen om een voorschot te krijgen, dat zou 

dan verrekend worden met het verzilveren van het maatschapsaandeel bij 

uittreding wegens ziekte. Wanneer je een jaar ziek bent moet je gedwongen 

uittreden. Toen Joke toetrad is de maatschapsakte aangepast er is geen 

mogelijkheid meer om een voorschot te nemen als je ziek bent. Daar staat wel 
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tegenover dat je het maatschapsaandeel pas na twee jaar arbeidsongeschikheid 

hoeft te vervreemden. Ik ben toen bezig geweest om mijn 

arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te passen, maar dat ging niet meer.’ 

  

Wouter was wel nieuwsgierig naar die reden, maar besloot dat toch maar even te 

laten liggen. ‘Dus je slaat het advies van de huisarts in de wind? 

‘Ik kan niet anders. Ik heb de komende twee jaar nog hoge 

aflossingsverplichtingen. We hebben bij de toetreding fors betaald.’ ‘Hoeveel?’ 

wilde Wouter weten. 

‘1,3 maal de omzet. Dat was volgens Schuimstra de marktwaarde. 

‘Heb je er toen ook om een second opinion gevraagd?’ 

‘Nee, de bank financierde de intrede van Karel en mij zonder problemen. We 

moeten alleen wel alles in zeven jaar tijd aflossen.’ 

‘En nu? Je zit al vijf jaar met Schuimstra in de maatschap, waar komen die 

problemen nu in eens vandaan?’ 

  

Daan zuchtte diep. ‘Die problemen spelen eigenlijk sinds het toetreden van Joke. 

Sinds die tijd neemt Schuimstra mij niet serieus. Hij kleineert me. Hij vindt mij 

een slechte fiscalist. Hij introduceert mij niet bij klanten, vindt dat ik mijn eigen 

broek op moet houden.’ 

‘Hoe is je relatie met Joke?’ Wouter ziet dat bij Daan de tranen in de ogen staan. 

‘Mijn relatie met Joke is goed. Ik heb haar wel eens gevraagd of ze mijn fiscale 

werk onder de maat vond. Maar dat was niet zo. Sinds ze merkt dat Schuimstra 

‘de pik’ op mij heeft houdt ze me in vergaderingen ook wel wat uit de wind. Ik 

heb mijn waarnemingen ook wel eens met andere vennoten besproken, maar zij 

vinden dat ik dingen zie die er niet zijn. Volgens hen ben ik er juist op uit om 

Schuimsta niet serieus te nemen. Heb je een glas water?’ 

  

Terwijl Wouter een glas water haalde dacht hij na over de woorden van Daan. 

Dat er spanning heerste tussen Daan en Schuimstra was hem ook wel 

opgevallen. Maar de vraag was natuurlijk wie die spanning veroorzaakte. Was 

dat Schuimstra of Daan zelf? Wanneer hij daar meer over wilde weten komen 

dan zou hij eigenlijk ook met de andere vennoten moeten spreken. Hij had ook 

een voorgesprek ten behoeve van de strategiemeeting voorgesteld. Het 

merendeel van de vennoten was daar echter op tegen geweest. ‘Laten we eerst 

maar eens gezamenlijk een strategiemeeting doen,’ had Schuimstra 

geconcludeerd. 

  

Terwijl Wouter het glas water overhandigde zei hij: ‘Bedankt dat je dit hebt 

willen delen. Ik moet nog nadenken hoe ik hier aandacht aan kan besteden in de 

strategiemeeting.’ 

Daan knikte. ‘Wil je absoluut niet tegen Schuimstra vertellen dat ik hier ben 

geweest. Stuur de nota maar naar mijn privéadres,’ zei hij terwijl hij zijn 

visitekaartje overhandigde. 
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9. Op een lijn? 

Wouter heeft Daan geen rekening gestuurd. Wel was het bezoek van 

Daan een signaal dat hij tijdens de strategievergadering behoorlijk op 

zijn qui-vive moest zijn. Er speelde meer dan in de vennotenvergadering 

in mei was gedeeld. Dat er meer speelde keek Wouter niet van op. 

Vennoten zijn gewoon mensen en het gedrag van een groep kinderen op 

een schoolplein scheelt vaak niet zoveel van het onderlinge gedrag in 

een maatschap. Iedere maatschap kent vaak zijn eigen pikorde. 

 

Je hebt haantjes er zijn apen op de rots en in een aantal gevallen zijn er 

vennoten die worden gemangeld. Natuurlijk zou het in eerste instantie een taak 

zijn van de voorzitter van de maatschap om hier in te grijpen. Maar niet iedere 

voorzitter is evenempatisch. Overigens kende Wouter ook genoeg voorbeelden 

uit maatschappen van medici, advocaten en notarissen waarin men niet altijd 

even zachtzinnig met elkaar omging. In 2007 was er nog weinig aandacht voor 

het intrinsieke gedrag van accountants. Dat zou pas jaren later meer aandacht 

krijgen. 

  

In de loop van de maand augustus kreeg Wouter de reacties binnen op zijn 

eerder gestelde vragen. Daan stuurde als eerste een uitgebreide reactie van ruim 

zeven kantjes. Hij ging uitvoerig in op de vragen die Wouter had gesteld. Joop 

was het kortst met zijn reactie. Zijn reactie kwam per post en hij had genoeg 

aan een kantje van een notitieblok. De anderen hadden wat meer papier nodig. 

Maar Wouter kreeg door de antwoorden wel een aardig beeld van wat er in de 

maatschap speelde. Schuimstra stuurde trouwens een mailtje dat hij in augustus 

twee weken ging zeilen en daarom geen tijd had om voor de 

strategievergadering zijn antwoorden in te leveren. Ik geef tijdens de meeting 

wel aan wat ik er van vind. Zo sloot hij zijn mail af. 

  

Ter voorbereiding op de strategiesessie noteerde Wouter de volgende quotes uit 

de antwoorden: 

  

1. Wat zijn de sterke en zwakke punten van Maatschap Schuimstra 

  

Sterk: 

• All-round kantoor (Manfred en Paul) 

• Tevreden klanten (Joke, Karel) 

• We kunnen wettelijke controles doen (Yasin) 

• Kwaliteit (Joop en Daan) 

  

Zwak 

• De leiding van het kantoor (Daan) 

• Automatisering (Yasin en Karel) 
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• Positie fiscalisten (Joke) 

• Geen (Joop en Paul) 

  

2. Wat zijn de kansen en bedreigingen 

  

Kansen: 

• Voldoende (Joop) 

• Wettelijke controlepraktijk uitbouwen (Yasin en Karel) 

• Het MKB (Paul en Joke) 

• Advieskantoor worden (Daan) 

  

Bedreigingen 

• Kwaliteit personeel (Daan en Yasin) 

• Het goedkope administratiekantoor (Karel en Paul) 

• De Big Four (Joke) 

• Geen (Joop) 

  

3. Waar moet maatschap Schuimstra over 5 jaar staan? 

  

• Dan moeten we het grootste advieskantoor in de regio zijn. (Daan) 

• Dan hebben we minimaal 150 man in dienst (Yasin en Joke) 

• Niets anders dan nu, gewoon ons werk goed doen (Joop) 

• Dat weet ik niet, hoop dat dit uit de strategiesessie komt (Paul) 

• Dan zijn we een toonaangevend MKB-kantoor dat goed en goedkoop is (Karel) 

  

4. Welke rol wil jij dan als vennoot vervullen? 

  

Yasin: Ik wil verantwoordelijk zijn voor de wettelijke controlepraktijk 

Joop: Over vijf jaar hoop ik met pensioen te zijn 

Karel: Ik wil dat we het administratiekantoor ‘pur sang’ zijn 

Daan: Ik wil voorzitter van de maatschap worden 

Paul: Ik wil de financiële huisarts zijn 

Joke: Ik wil verantwoordelijk zijn voor de fiscale adviespraktijk 

  

Toen Wouter zijn notities nog eens na las viel het hem op dat er inderdaad 

verschillend gedacht werd over de koers van het kantoor. Daarnaast hadden 

sommige vennoten moeite met het geven van een antwoord bij de juiste vraag. 

Iets wat wel vaker voorkwam. Hij verwachtte dat de strategiemeeting een 

behoorlijke uitdaging zou worden en vroeg zich af of de vennoten op een lijn 

zouden komen als het ging om de toekomstige strategie. Daarnaast speelde ook 

nog de gebrouilleerde relatie tussen Daan en Schuimstra. Wouter vroeg zich 

hoeveel realiteitszin Daan bezat als hij zichzelf als voorzitter van de maatschap 

zag. Hij was benieuwd of Daan dit item ook in de strategiemeeting naar voren 

zou brengen. 

  



24 
 

10. Opleidingen 

Over de uitkomst van de strategiemeeting was iedereen tevreden. 

Wouter vond het wel een politiek compromis waaruit een ieder haalde 

wat van zijn gading was. Aan het eind van de dag stelde Schuimstra vast 

dat alle vennoten op een lijn zaten. Wouter vroeg aan de overige 

vennoten of zij die waarneming van Schuimstra deelden en allen knikten 

instemmend. 

Het begin van de strategiemeeting was trouwens merkwaardig. Schuimstra vroeg 

het woord en kreeg dat. Hij begon met te vertellen hoe blij hij was dat alle 

vennoten nu eindelijk een keer om tafel zaten. 'Het is een belangrijk moment 

voor ons omdat we ons voor de vraag gesteld zien hoe we er met elkaar voor 

gaan zorgen dat het gedachtegoed van mijn vader wordt veiliggesteld. We 

handelen nog altijd in de geest van mijn vader en ik wil dat dit zo ook blijft. Ik 

hoop dat iedereen dit vandaag voor ogen houdt bij de zaken die hij of zij wil 

inbrengen.' 

Wouter had zich even afgevraagd wat hij met deze mededeling van Schuimstra 

moest doen. Hij vond het in ieder geval knap hoe deze man keer op keer overal 

zijn stempel op wist te drukken en de vennoten ogenschijnlijk naar zijn hand kon 

zetten. Hij vermoedde dat met name de jongere garde 'not amused' was met 

hetgeen Schuimstra inbracht. De non-verbale gezichtsuitdrukkingen zeiden 

genoeg. Zeker, Daan zou inwendig wel koken van woede. Maar ook iemand als 

Yasin zou toch de nodige vraagtekens moeten hebben bij hetgeen hij zojuist 

gehoord had. Het vervelende was dat er niemand opstond om Schuimstra om 

meer duidelijkheid te vragen. Wouter besloot om het dan maar zelf te doen. 

'Mijnheer Schuimstra, was het uw bedoeling zojuist om aan te geven dat u liever 

geen veranderingen wil?' 

Schuimstra reageerde direct: 'Nee, ik wil alleen aangeven dat we bij alle 

veranderingen wel in ons achterhoofd moeten houden of mijn vader hetzelfde 

zou hebben gedaan. Ik ben zeker niet tegen veranderingen. Dat weten mijn 

mensen hier ook. Ik heb voor de Wta gestemd en dat Joke toe mocht treden is 

ook een bewijs dat ik best voor veranderingen ben. Sterker nog ik was er zelfs 

voor dat Joke slechts vier dagen in de week vennoot was.' 

Joke glimlachte. 'Maar hij gaat er wel vanuit dat ik net als de rest minimaal 50 

uur beschikbaar ben. Daar komen we in de praktijk overigens best uit hoor.' Nu 

Joke het ijs had gebroken nam Daan ook het woord. 

'Van die vernieuwingsgezindheid merk ik anders niet zoveel. U gelooft nog altijd 

dat administratieve dienstverlening de toekomst heeft en u wilt niet investeren in 

advies. Ook wilt u niet investeren in opleidingen van de medewerkers.' 
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'Nu ga je toch te ver Daan,' zegt Joop. 'We laten al onze medewerkers fiscale 

trainingen volgen. Zodat ze op tijd mogelijke problemen kunnen signaleren en 

dat legt ons geen windeieren. Sterker nog jij eet er ook goed van mee.' 

Daan zuchtte. 'Maar er is meer dan fiscaliteit, de wereld is aan het veranderen, 

we moeten mensen ook de mogelijkheid geven om zich te verdiepen in nieuwe 

controletechnieken, IT en andere nieuwe vormen van advies.' 

Joop reageerde een beetje als door een slang gebeten:'Nou volgens mij leggen 

we niemand een strobreed in de weg. Iedereen die dat wil mag studeren, alleen 

vergoeden we dat niet en terecht volgens mij. Als ze de opleiding gevolgd 

hebben dan vertrekken ze toch omdat ze het ergens anders beter kunnen krijgen 

en wie heeft dat dan betaald? Juist maatschap Schuimstra.' 

'Dank je Joop voor deze aanvulling,' zei Schuimstra. We willen zeker wel 

vernieuwen maar het moet van tevoren wel duidelijk zijn wat de extra 

meeropbrengsten zijn. We zijn tenslotte geen Big Four kantoor dat zich van alles 

kan permitteren.' 
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11. Een goeie accountant maakt geen fouten 

 

Tijdens de lunch vertelde Schuimstra dat hij verleden week de cursus 

VGC had gevolgd. 'Een moetje. Ik ben er werkelijk niets wijzer van 

geworden. De NIVRA doet net of accountants niet weten hoe zij zich 

moeten gedragen. Volgens mij is het gewoon geldklopperij. Ze hebben 

de eer van de stand afgeschaft en in plaats daarvan fundamentele 

beginselen bedacht. We kregen ook nog een rood boekje mee dat we aan 

onze klanten konden geven. Overigens was die cursusleider een of 

andere hoogleraar die nog nooit op een accountantskantoor had 

gewerkt. Dat bleek ook wel, want er waren heel veel zaken waarvan hij 

zich niet kon voorstellen dat die in praktijk gebeurde. Nou ik heb hem uit 

de droom geholpen. Ik zei: 'Als iedere accountant zich aan de regels 

houdt op de manier waarop u die nu uitlegt, dan kunnen alle kantoren 

wel sluiten.' 

 

Ik kreeg meteen applaus van mijn medecursisten. Overigens heb ik wel lekker 

bijgepraat met allerlei accountants. Die casussen hadden we in een minuut 

opgelost, dus konden we daarna lekker doorpraten over wat ons echt 

bezighoudt: Hoe gaat het bij jou op kantoor?'  

De soep werd opgediend en Schuimstra vroeg of er nog iemand was die stilte 

wilde. Karel en Joop wenste van die gelegenheid gebruik te maken. Daarna vroeg 

Schuimstra aan Yasin of hij de cursus VGC al gevolgd had. Yasin knikte 

bevestigend. 'En wat vond je ervan? Toch geheel buiten de praktijk van alle 

dag?' zei Schuimstra 'Nou' zei Yassin 'ik heb het toch wel als nuttig ervaren. Ik 

vond het wel leuk om te weten hoe andere collega's met bepaalde vraagstukken 

omgaan. Zelf vind ik die fundamentele beginselen wel handig en het is best wel 

goed dat je in bepaalde gevallen moet opschrijven hoe je tot een bepaalde keuze 

gekomen bent.' 

'Dat gaat toch geen hond doen' reageerde Paul. 'Denk je nu echt dat er één 

accountant is die gaat opschrijven hoe hij in een bepaalde situatie gehandeld 

heeft? Je moet zo vaak direct een besluit nemen dat je geen eens tijd hebt om 

het op te schrijven.' 

Yasin diende Paul van repliek. 'Maar je kunt toch ook achteraf opschrijven 

waarom je een bepaalde beslissing hebt genomen. Daarmee leg je ook naar 

jezelf verantwoording af. Zo zie ik dat.' 

  

'Een goeie accountant maakt geen fouten,' reageerde Schuimstra. 'Je moet 

gewoon je werk goed doen. Zo simpel is dat. Dat de buitenwereld niet altijd 

snapt wat een accountant doet kan ik ook niet helpen. Dat moet het NIVRA maar 

uitleggen. Ik krijg echter steeds meer het idee dat het NIVRA probeert zijn 

straatje schoon te vegen. Ze moeten gewoon uitleggen dat de onwetendheid van 
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het maatschappelijk verkeer een groter probleem is dan de accountant die 

eventueel een fout maakt.'  

  

Wouter legde zijn lepel neer. 'Maar bij Ahold is toch het nodige fout gegaan.' 

'Weer zo opmerking van een leek!' zei Schuimstra. 'De financieel directeur van 

Ahold had een briefje in zijn bovenla liggen met daarop andere informatie dan hij 

met zijn accountant had gedeeld. Daar kun je als accountant toch geen 

verantwoordelijkheid voor dragen.' 

'En Arthur Andersen dan?' probeerde Wouter. 

  

'Arthur Andersen had niet failliet hoeven te gaan. Ze hadden gewoon moeten 

zeggen dat de directie van Enron verantwoordelijk was. De accountant is nooit 

verantwoordelijk voor de beslissingen van een directie. Als de directie er een 

zooitje van maakt kun je de accountant daarvoor toch niet aansprakelijk stellen. 

Dat zou een mooie boel worden.' Schuimstra hield even in, knipperde met zijn 

ogen en ging toen verder. 'Kijk Wouter, je hebt nu al twee keer laten zien dat je 

niet helemaal door hebt hoe een accountant zijn werk doet. Je laat je oren 

hangen naar wat de media schrijven, zonder dat je hebt uitgezocht welke 

vaktechnische verantwoordelijkheid we werkelijk dragen. Ik hoop dat je 

strategische inzichten meer onderbouwd zijn.' 

  

Wouter voelde de steek onder water en besloot niet te reageren. Hij besloot van 

onderwerp en gesprekspersoon te wisselen en vroeg aan Joke wat ze tot nu toe 

van deze dag vond. Joke gaf aan dat ze het nuttig vond om eens kennis te 

nemen van wat anderen vonden van het kantoor. Sommige antwoorden had ze 

wel verwacht, maar ze vond het vooral fijn dat alles in een goede sfeer verliep. 

Ze keek met belangstelling naar het middagdeel uit. 
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12. Het kantoor hoefde geen keuze te maken 

 

Tijdens de middag stonden de vennoten uitgebreid stil bij de 

verschillende marktbedieningsconcepten die het kantoor van Schuimstra 

zou kunnen toepassen. Het probleem is dat ieder 

marktbedieningsconcept zo zijn eigen voor- en nadelen kent. Joke en 

Daan zagen wel wat in het marktbedieningsconcept advieskantoor. Maar 

volgens Joop was dat veel te hoog gegrepen. Hij geloofde meer in het 

concept van administratiekantoor 'pur sang' dan houden we nog 

voldoende tijd om fiscaal advies te geven. 

 

Wouter onderbrak Joop door hem te vertellen dat het marktbedieningsconcept 

administratiekantoor 'pur sang' juist betekende dat je geen fiscaal advieswerk 

meer deed. 'Je wilt dan namelijk dat alles zo efficiënt en tegen de laagst mogelijk 

kosten gebeurt. Eigenlijk heb je dan geen tijd voor de klant. Het product staat 

centraal.' 

  

'Dan heb ik dat verkeerd begrepen,' reageerde Joop. 'Dan voel ik wel meer voor 

de financiële huisarts. Dan kunnen we alles blijven doen.' Het concept van 

financiële huisarts kon ook op bijval van Wouter en Paul rekenen. 

  

Toen Wouter aan Yasin vroeg welk concept zijn voorkeur had was zijn reactie het 

concept van de wettelijke controle. 'Ik ben niet voor niets complianceofficer 

geworden. Zonder wettelijke controle heeft die functie geen enkele zin.' 

  

Karel merkte op dat hij dat denken in marktbedieningsconcepten veel te 

beperkend vond. 'Een idee van een of andere huiskamergeleerde of consultant. 

Maar in de praktijk niet uitvoerbaar. Dankzij de wettelijke controle krijgen we 

adviesopdrachten. Klanten komen bij ons omdat ze van hun sores af willen en 

het fijn vinden om af en toe een goed gesprek te kunnen voeren. Je kunt die 

zaken niet van elkaar loskoppelen. We zijn in alles goed en moeten ook alles 

blijven doen. Een kantoor dat voor een van die deelgebieden kiest bestaat over 

vijf jaar niet meer. Let maar op mijn woorden.' 

  

Wouter legde uit dat het uitsluiten van bepaalde concepten ook veel duidelijkheid 

gaf, waardoor het kantoor zich om bepaalde zaken niet druk hoefde te maken. 

Daan vond dat er over die optie serieus moest worden nagedacht. 'Die wettelijke 

controle heeft ons tot nu toe alleen maar geld gekost. Als we er nu mee stoppen 

dan houden we een heleboel geld over. Geld dat we dan weer kunnen investeren 

in de uitbouw van het advieskantoor.' 
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Volgens Karel kon je het kantoor dan wel sluiten. 'Zonder wettelijke controle stel 

je niets voor als kantoor. Ik snap niet dat er kantoren zijn die geen vergunning 

hebben aangevraagd. Je hebt niet voor niets die accountantsopleiding gevolgd.' 

  

Schuimstra vulde aan: 'Mijn vader zou ook voor een vergunning zijn gegaan. Hij 

zou zich in zijn graf omdraaien als hij hoorde dat ik geen wettelijke controles 

meer zou doen. Daar komt bij dat het een commerciële blunder is als we geen 

wettelijke controles meer doen. Het is al eerder door Karel opgemerkt Dankzij 

die wettelijke controles krijgen we een heleboel advieswerk en het eventuele 

verlies dat we leiden op die wettelijke controle wordt ook ruimschoots goed 

gemaakt door het fiscale advieswerk.' Aan het einde van de middag constateerde 

Schuimstra dat het kantoor geen keuze hoefde te maken tussen de verschillende 

marktbedieningsconcepten. 'We blijven alles doen omdat we het kunnen en onze 

klanten het ook van ons verwachten.' Wouter deed nog de suggestie om dan in 

ieder geval mensen verantwoordelijk te maken voor bepaalde 

bedieningsconcepten. Een idee dat op ieders instemming kon rekenen. Yasin en 

Karel werden verantwoordelijk voor de uitwerking van het concept wettelijke 

controle. Daan werd verantwoordelijk voor het advieskantoor. Wouter en Joke 

zouden de financiële huisarts verder uitwerken, terwijl Paul en Joop nog eens 

goed zouden kijken naar mogelijke verbeteringen voor het administratiekantoor 

'pur sang.' 

Daarna stelde Wouter voor of het misschien wenselijk was om een aantal 

vervolgsessies te plannen. Dit als stok achter de deur. 'Vreemde ogen dwingen 

tenslotte.' 

  

Schuimstra vond dat maar onzin. 'Als we zelf niet in staat zijn om dit op te 

pakken dan zijn we geen knip voor de neus waard. Daarnaast heeft deze hele 

dag natuurlijk al het nodige gekost en dan praat ik niet alleen maar over de 

gederfde omzet. Hij bedankte Wouter voor het begeleiden van deze dag en zijn 

inbreng. 'En nu ga ik richting huis want ik moet nog een aantal klanten bellen en 

volgens mij zijn er hier meer die nog voor onze klanten aan de gang moeten.' 

Binnen vijf minuten was de vergaderzaal leeg. 
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13. In overeenstemmingmet de geest van 

zijn vader 

 

Toen Wouter die avond na de strategiedag van Schuimstra thuiskwam 

was hij doodmoe. Hij schonk zichzelf een glas Whisky in zette een cd van 

Edith Piaf op en ging op de bank zitten. Hij staarde voor zich uit en kon 

zich voorstellen dat het op dit soort momenten plezierig kon zijn om een 

levenspartner te hebben met wie je nog wat zaken kon bespreken. 

 

Wouter was inmiddels 48 en vrijgezel. Hij had nooit de behoefte gehad om zijn 

leven met een ander te delen. Hij kon nu staan en gaan waar hij wilde. 

Desondanks was Wouter niet eenzaam. Hij had de nodige vrienden en 

vriendinnen, hield van cultuur en zat nooit om een praatje verlegen. Tussen 

verschillende opdrachten in huurde hij een appartement in Zuid Frankrijk. Daar 

wandelde hij, las hij zijn vakliteratuur bij en genoot van de maaltijden met een 

goed glas wijn. Af en toe wenste Wouter echter dat hij iemand had met wie zijn 

ervaringen direct kon delen en vandaag was zo'n dag. De strategiedag van 

Schuimstra had veel energie gekost. Hij had zijn uiterste best moeten doen om 

iedereen aan het woord te laten komen. 

  

Als hij niet had ingegrepen was de strategiedag een monoloog van Schuimstra 

geworden. Het was hem ook tegengevallen dat Daan niet echt voor zijn mening 

was uitgekomen. Weliswaar had Daan veel kritiek. Maar als Wouter vroeg wat 

Daan nu concreet als oplossingsrichting zag bleef het stil. Het leek er eerder op 

dat Daan er een zekere genoegen in had om Schuimstra continu van repliek te 

dienen. Gaandeweg de dag kon Wouter zich ook wel voorstellen dat zijn 

medevennoten Daan niet altijd serieus namen. Daan was typisch zo'n persoon 

die voor iedere oplossing wel weer een probleem had. Dat Schuimstra de dag 

begon met de mededeling dat alles in overeenstemming moest zijn met de geest 

van zijn vader was Wouter rauw op het dak gevallen. Schuimstra zette daarmee 

de toon. Wouter vroeg zich af of de andere vennoten wel werkelijk open waren 

geweest? De enige twee personen die een beetje grip op Schuimstra leken te 

hebben waren Joke en Joop. Joop had nog met de vader van Schuimstra gewerkt 

en dat dwong op een bepaalde manier respect af. Verder was Joop echter 

hopeloos ouderwets. Hij was tegen iedere vorm van modernisering. 

  

Dat iedereen zo nodig een mobiele telefoon moest vond hij – we zitten nog 

steeds in 2007 - maar onzin. 'Als ze me nodig hebben dan bellen ze maar naar 

kantoor.' En met een computer had hij nog nooit gewerkt. De invloed die Joke op 

Schuimstra had was subtieler. Ze sprak hem niet veel tegen, maar haar non-

verbale communicatie miste haar uitwerking niet. Als Schuimstra geïrriteerd 

raakte, schonk Joke hem een knipoog en daarna was de kou uit de lucht. Als 

Schuimstra zichzelf weer overtroffen vond, trok Joke haar wenkbrauwen omhoog 
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en schonk hem een brede glimlach. Maar de andere vennoten hadden werkelijk 

geen enkele grip op de man, dacht Wouter. Hij vroeg zich af hoe recht de rug 

van Yasin zou zijn als er werkelijk een complianceprobleem zou zijn. Wouter 

vreesde dat Schuimstra Yasin niet veel ruimte zou geven om eigen afwegingen te 

maken. Karel was registeraccountant in hart en nieren en als het aan hem had 

gelegen had de maatschap vandaag besloten serieus werk te maken van de 

verdere uitbouw van de wettelijke controlepraktijk. Het probleem met Karel was 

alleen dat hij niet zo'n teamspeler was. Karel opereerde graag alleen. Uiteindelijk 

mijmerde Wouter nog even over Paul. Een echte mkb-accountant die het liefst 

jaarrekeningen samenstelt. Consciëntieus tot op de laatste cent. 'Ik maak nog 

een journaalpost voor 10 cent als het moet. Het moet tenslotte wel kloppen.' 

  

Wouter vroeg zich af hoe het verder met de maatschap Schuimstra zou gaan. 

Zijn opdracht zat er op, maar dat wilde niet zeggen dat de problemen ook 

daadwerkelijk waren opgelost. Aan de andere kant besefte Wouter ook dat de 

noodzaak om echt te veranderen nog niet groot was. Er werd immers nog 

voldoende verdiend. Alle vennoten zaten nog goed in de uren en ze waren blij 

dat de strategiedag weer was afgelopen. Toen Wouter zijn glas whisky leeg had, 

maakte hij voor zichzelf eten klaar, waarna hij een vriend belde om te gaan 

squashen. 
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14. Politiek 

 

Na zijn strategiedag in 2007 bleef het lange tijd stil rondom maatschap 

Schuimstra. Kennelijk, zo dacht Wouter, lukte het de vennoten toch om 

er met elkaar uit te komen. Het kon natuurlijk ook zo zijn dat ze op de 

oude voet doorgingen. Wouter had wel vaker meegemaakt dat een 

strategiedag voldoende was om de kou voor langere tijd uit de lucht te 

halen. Wellicht was dat bij Schuimstra ook het geval. Het najaar van 

2007 had Wouter meer dan voldoende werk. Veel kantoren kwamen 

erachter dat de Wta-vergunningaanvraag niet het einde maar het begin 

van een proces was. Kantooreigenaren schrokken van de tijd en energie 

die ze moesten steken in het opbouwen van een kwaliteitssysteem voor 

de hele organisatie. 

 

Voor sommige kantoren was de Wta een wake-up call om serieus werk te maken 

van het opzetten van een geborgd kwaliteitssysteem. Andere kantoren namen 

het allemaal minder serieus. 'Als de AFM op bezoek komt dan gaan we er wel 

mee aan de slag.' Ondertussen was er ook al een aantal kantoren bezocht door 

de AFM. De reacties op de bezoeken waren verschillend. De een vond het bezoek 

van de AFM meevallen: 'We waren een voorbeeld kantoor volgens de 

toezichthouders' bij een ander kantoor kwam het stoom uit de oren: 

'Gefrustreerde dames die geen partner konden worden bij een Big4 kantoor'. Het 

viel Wouter op dat bepaalde medewerkers van de AFM meer ontzag inboezemden 

dan anderen. 'Komt de Vriesman bij jou? Berg je maar. Die man vindt altijd wat.' 

'Komt Kaderman langs? Dat wordt een makkie, als je hem alles goed uitlegt is hij 

zo weer weg.' 

  

Wouter was vooral verbaasd over het feit dat accountants zo slecht op de hoogte 

waren van hun eigen regelgeving. Tijdens zijn bezoeken viel het op het op dat 

bijna geen een accountant de Wta gelezen had en dat veel verhalen en 

opvattingen van horen zeggen waren. In gesprekken met de AFM kwam dat 

natuurlijk niet sterk over. Overigens was Wouter van mening dat de AFM het 

spoor ook wel eens bijster was. Maar omdat er nauwelijks sprake was van 

serieuze repliek, kreeg de AFM volgens Wouter meer beleidsvrijheid dan haar 

toekwam. 

  

Daarnaast kwam Wouter bij accountantskantoren waar de RKB1 nog in het 

cellofaan zaten. Als Wouter dan in gesprekken aangaf dat de Wta niet zoveel 

meer voorschreef dan accountants zelf al hadden aangegeven in RKB1 schrok 

men soms behoorlijk. Een enkeling durfde weliswaar nog op te merken dat hij 

niet had ingestemd met RKB,1 maar het merendeel moest bekennen dat er op 

het terrein van de kwaliteitsbeheersing veel achterstand was opgelopen. Wouter 

vroeg regelmatig hoe dat kwam. In veel gevallen bleek het te gaan om 
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ingeslepen gewoontes. Men deed het al jaren zo. Men was niet gewend dat 

vaktechnische regels voor de accountancy ook aan verandering onderhevig 

waren. Veel kantoren gaven aan dat men vooral gefocust was op het fiscale 

advieswerk. 'Daar verdien je het tenslotte mee.' 

  

Dat de politiek uiteindelijk had ingegrepen was volgens Wouter dan ook meer 

dan logisch. Het was accountants niet gelukt om een goed toezicht op de 

kwaliteit van het werk te organiseren. Dat de politici daarbij weinig bereidheid 

hadden om naar accountants te luisteren was ook niet zo vreemd. Een aantal 

accountants had politici ronduit geschoffeerd door aan te geven dat politici niets 

begrepen van het werk dat accountants deden. 'Mijne heren, ik zal het u nog een 

keer uitleggen: het afgeven van een verklaring is professioneel judgement, daar 

heb ik jarenlang voor gestudeerd en u niet' scheen een van de accountants in 

een hoorzitting met de Tweede Kamer te hebben opgemerkt. Of dat werkelijk zo 

was wist Wouter niet, daarvoor zou hij de beraadslagingen van de Tweede Kamer 

na moeten lezen. Maar dat een deel van de accountants zich boven de politici 

voelde staan was een feit. Het was jammer dat deze accountants niet door 

hadden dat het primaat van de wetgeving bij de politiek lag en niet bij de 

beroepsorganisatie of de individuele accountant. In die zin was de invoering van 

de Wta voor veel kantoren een hard gelag, waarbij men met de neus op de feiten 

werd gedrukt als het ging om het vraagstuk wie het in Nederland voor het 

zeggen had als het ging om het ontwerpen van nieuwe wet- en regelgeving. Een 

werkelijkheid die langzaam maar zeker begon door te dringen bij een deel van de 

accountantskantoren. 
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15. De spreker 

 

Hoewel Wouter geen accountant was, werd hij regelmatig gevraagd om 

een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het 

accountantsberoep. Zo sprak hij met enige regelmaat op een 

Accountancynieuwsdag, de Accountantsdag of een door een 

softwareleverancier georganiseerd event voor accountants. In veel 

gevallen was de thematiek hetzelfde: 'Hoe maken we de accountant 

toekomstbestendig', weliswaar belicht vanuit verschillende 

invalshoeken: kwaliteit, automatisering, innovatie, strategie of 

marketing. 

 

Maar het wezenlijke thema veranderde niet: Het accountantsberoep was sinds de 

aankondiging dat de Wta werd ingevoerd op zoek naar zichzelf en aan die 

zoektocht was in het najaar van 2007 nog geen einde gekomen. 

  

Een project waarvoor Wouter gevraagd werd sprak hem bijzonder aan. Het 

project van het NIVRA: 'De accountant in 2020'. In diverse bijeenkomsten werd 

met accountants en stakeholders doorgesproken over de toekomst van het 

accountantsberoep. Wat ging er anders in 2020? Werd er nog wel een 

jaarrekening gemaakt? Wat was de impact van automatisering op het 

accountantsberoep? Was outsourcing een serieuze bedreiging of niet? Die laatste 

vraag was mede ingegeven door een recent bezoek van een aantal accountants 

aan India. Volgens hen zou het accountantsberoep niet ontkomen aan 

outsourcing. Een aantal accountants was van mening dat XBRL veel meer 

gevolgen zou hebben voor het accountantsberoep. Kortom, de meningen 

verschilden nogal. Toch was het de werkgroep gelukt om een gezamenlijk stuk af 

te leveren. De allerlaatste papieren jaarrekening die ooit zou worden 

geproduceerd uitgegeven in een metalen kaft. Het jaarverslag 2020 van 

accountantskantoor ZILCH. Nu anno 2014 vroeg Wouter zich wel eens af hoe 

realistisch die uitkomsten nog waren. 

  

Op de Accountancynieuwsdag van 2010 had Wouter Joke ontmoet. Ze was in 

verwachting. 'De vierde' zei ze trots 'en natuurlijk blijf ik fulltime werken. Alleen 

doe ik in vier dagen waar mijn mannelijke collega's vijf dagen voor nodig 

hebben.’ Volgens Wouter zou zij zich op moeten geven voor de rubriek sterke 

stellen. Toen Wouter vroeg hoe het ging antwoordde ze dat er niet veel 

veranderd was sinds Wouters bezoek in 2007. 'We doen nog steeds alles. Wel 

hebben we ieder jaar een strategiedag gehad. Daarbij hebben we steeds een 

andere consultant gevraagd om die dag te begeleiden. Zelf vind ik het een 

herhaling van zetten. Er komt niet werkelijk een nieuw inzicht uit. Daarnaast zijn 

we in gesprek met een aantal kantoren om te bezien of een fusie mogelijk is. Dat 
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laatste is trouwens een idee van Schuimstra. Volgens hem zijn we te klein om in 

de toekomst zelfstandig te kunnen overleven.' 

  

Toen Joke vroeg hoe het Wouter ging had hij geantwoord dat de 

accountantskantoren hem voldoende werk bezorgden. 'Ik verveel me niet. Er is 

altijd wel een accountantskantoor waarbij wel iets aan de hand is en omdat men 

meestal lang wacht met het inroepen van hulp, kost het vaak ook de nodige tijd 

om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen.' 'Lukt dat dan wel?' vroeg Joke. 

'Ja hoor. Het kost wel veel tijd, maar in veel gevallen komt men er samen toch 

wel uit. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat men altijd bij elkaar blijft. Soms is het 

beter om uit elkaar te gaan.' 'Misschien moet je dan toch nog maar eens een 

keer bij ons langskomen, want wij blijven een verdeelde club.' reageerde Joke 

lachend. 'Niet dat ik er echt last van heb. Alleen die maatschapsvergaderingen 

duren altijd veel te lang.' 'Er is dus nog niets veranderd?' regaeerde Wouter. 

'Nee, er is inderdaad nog niets veranderd. Het is net het accountantsberoep. Er 

wordt heel veel gepraat en geschreven over hoe het anders zou kunnen, maar 

als het puntje bij het paaltje komt zet men de hakken in het zand en komt er van 

al die veranderingen maar bar weinig terecht. Tenminste dat is mijn waarneming 

als fiscalist.' 

'Misschien heb je wel gelijk', gaf Wouter aan. 'Op de een of andere manier wil 

het accountantsberoep niet echt veranderen. Misschien is dat wel de reden dat 

een aantal accountants de handen ineen hebben geslagen om het beroep van 

binnenuit te vernieuwen.' 'Je hebt het over Tuacc?' reageerde Joke. 'Yasin is er 

helemaal enthousiast over.' 'Inderdaad Tuacc. Ik ben onlangs naar een sessie 

geweest en ik moet zeggen dat het gedachtegoed mij wel aanspreekt. Het is in 

ieder geval opvallend genoeg om de aandacht van diverse media te krijgen. 

Alleen ben ik wel benieuwd hoe lang zo'n beweging de energie weet vast te 

houden als het niet wordt opgepakt door een grotere groep accountants.' 

'Vandaag hoor ik er in ieder geval goede woorden over' zei Joke 'Wie weet 

worden de accountants nu eindelijk wakker.' 

  

Na afloop van de Accountancynieuwsdag sprak Wouter nog een ondernemer die 

een lezing had mogen houden. Het was hem opgevallen dat er aan het einde van 

de dag nog zoveel accountants in de zaal waren. Toen Wouter uitlegde dat dit 

kwam omdat ze anders geen PE-punten zouden krijgen. Had hij vol ongeloof 

gereageerd. 'Je wilt toch niet zeggen dat die accountants PE-punten krijgen voor 

mijn verhaal?' 'Jawel,' zei Wouter. 'Als je een event zonder PE-punten 

organiseert ben je kansloos, dan komt er niemand, hoe goed het programma 

inhoudelijk ook is.' Toen Wouter naar huis reed bedacht hij dat het een goede 

zaak was dat Tuacc serieus werk wilde maken van een andere opzet van de PE-

regeling. 
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16. De overname 

 

Eind 2010 las Wouter in Accountancynieuws dat Schuimstra een collega 

kantoor had overgenomen. De overname zou per 1 januari 2011 worden 

geëffectueerd. Het ging om de Waal en Rijn accountants een kantoor 

met 40 medewerkers en drie vennoten. De oudste vennoot zou op 1 

januari met pensioen gaan en de twee andere vennoten zouden 

toetreden tot de maatschap van Schuimstra. Tevens werd de nieuwe 

naam bekend gemaakt waaronder het kantoor zou gaan samenwerken: 

Irene Accountants. 

 

De verwachting van beide bestuurders was dat de samenwerking voldoende 

synergie zou opleveren om de toekomst in te gaan. Daarnaast bood de 

samenwerking voldoende kansen voor het creëren van advieskansen en het 

aanboren van nieuwe klantengroepen. Bij de nieuwe samenwerkingsorganisatie 

zouden straks 130 man werkzaam zijn. Vooralsnog zouden beide organisaties 

wel apart gehuisvest blijven, maar het streven was om op korte termijn te 

verhuizen naar een gemeenschappelijke locatie.  

  

Wouter kende het kantoor van de Waal en Rijn accountants niet. De keuze voor 

de naam Irene paste bij een trend waarbij accountantskantoren voor allerlei 

bijzondere en soms exotische namen kozen. In veel gevallen was de nieuwe 

naam voortgekomen uit een aantal sessies met een marketingdeskundige, 

waarbij kantoren op zoek waren gegaan naar de wortels van hun bestaan. In een 

aantal gevallen was de naam ook een toevalstreffer geweest. Een kantoor had 

haar nieuwe naam gekozen nadat de vennoten een avondje hadden doorgezakt 

aan de bar. In sommige gevallen was de keuze voor een nieuwe naam gepaard 

gegaan met stevige marketingcampagnes. Er was een kantoor dat zelfs een 

eigen bier had laten ontwikkelen met kratje en al. Weer andere kantoren waren 

bekende sporters gaan sponsoren. 

  

Wouter kende ook een kantoor dat na de keuze voor een nieuwe naam een 

agressieve campagne was gestart om klanten binnen te halen. Het kantoor had 

hiervoor zelfs een salesteam opgezet. De mensen uit dit team belden alle 

bedrijven in de regio op en beloofden dan een accountantsnota die tenminste 

25% lager zou uitvallen dan dat ze nu bij hun huidige accountant betaalden. 

Deze campagne had bij een deel van de kantoren uit de regio kwaad bloed gezet. 

Sommigen vonden dat de beroepsorganisatie moest ingrijpen, anderen vonden 

het vooral oncollegiaal. Je ging niet onder iemands duiven schieten. 

  

Wat Wouter vooral constateerde was dat er meer en meer op prijs werd 

geconcurreerd en steeds minder op kwaliteit. Een van de redenen was de 

economische crisis die nog steeds heerste. Maar de prijsdruk kwam ook voort uit 
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het feit dat er kantoren waren die serieus werk maakten van het optimaliseren 

van hun processen. Daardoor kregen ze steeds beter zicht op de kostprijs en de 

marge van hun producten en diensten. Daardoor kon het gebeuren dat er 

accountantskantoren waren die het verwerken van de loonadministratie soms wel 

voor minder dan de helft konden uitvoeren dan een collega kantoor dat geen 

zicht had op de onderliggende kostprijs. Daarnaast begonnen steeds meer 

kantoren te werken tegen vaste prijsafspraken. 

  

Veel ondernemers vonden dat plezierig omdat ze dan van tevoren weten waar ze 

aan toe zijn. Een aantal kantooreigenaren vond het werken tegen vaste 

prijsafspraken uitermate onverstandig. 'Op deze manier halen we het 

verdienmodel van ons beroep onderuit.' Hoe dan ook, het verdienmodel leidde op 

menige bijeenkomst met kantooreigenaren tot stevige discussies. Er waren 

kantooreigenaren die zich niet konden voorstellen dat je een exacte 

kostprijsberekening kon maken. Andere kantooreigenaren merkten op dat 

verdere automatisering van de processen niet lonend was, omdat je dan minder 

uren kon maken. Daarnaast merkten kantoren met een vergunning op dat er 

steeds meer prijsdruk kwam op het uitvoeren van een wettelijke controle. 'Ik 

snap niet hoe ze het doen,' had iemand verontwaardigd tegen Wouter gezegd. 

‘Maar de grote kantoren bieden in offertetrajecten steevast een lagere prijs aan 

dan ons kantoor doet. Onlangs hadden wij een wettelijke controle geoffreerd 

voor € 20.000 en dan zaten wij scherp aan de prijs. Maar een van de grote 

kantoren deed het voor € 12.000 ik snap niet hoe dat kan.' Tijdens een #Tuacc 

discussie had Wouter ook al dergelijke geluiden gehoord. Een ambtenaar had 

opgemerkt dat grote kantoren complexe opdrachten tegen prijzen deden die 

soms wel 30% lager lagen dan twee of drie jaar daarvoor. 'Dat houdt in dat er in 

het verleden teveel is betaald of dat er nu wordt ingeleverd op kwaliteit.' 

  

Een ander kantoor had opgemerkt dat het gestopt was met het uitbrengen van 

offertes als een groot kantoor meedeed. Volgens Wouter was er op sommige 

waarnemingen wel wat af te dingen. De grote kantoren brachten vaak heel 

gedetailleerde offertes uit. In die offerte stond dan precies beschreven wat de 

klant moest opleveren, in welke vorm en op welk tijdstip. Als de klant dan 

afweek van hetgeen in de offerte was overeengekomen, dan moest hij vaak 

alsnog diep in de buidel tasten. Aan het eind van menig controletraject was de 

klant dan vaak lang niet zo goedkoop uit als tijdens het offertetraject was 

voorgespiegeld. De praktijk leerde dat veel kleinere kantoren gewoon veel 

minder tijd staken in het uitbrengen van een gedetailleerde offerte waardoor ze 

inderdaad menige aanbesteding verloren van de grotere kantoren. 

  

Maar dat liet onverlet dat ook Wouter wel eens zijn wenkbrauwen fronste als hij 

hoorde tegen welke prijzen wettelijke controles werden uitgevoerd. Sinds enige 

tijd was hij lid van de Raad van Toezicht van een culturele instelling en het was 

hem ook opgevallen dat het verschil in prijs niet alleen maar kon worden 

verklaard door een efficiëntere werkwijze. Een van de kantoren had het zelfs 
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ronduit toegegeven. 'Als u uw advieswerk uitbesteed aan een ander kantoor, dan 

gaat de prijs voor het uitvoeren van de wettelijke controle met 40% omhoog.' 

Voor Wouter een signaal dat een deel van de kantoren het eventuele verlies op 

de wettelijke controle financierden met de winsten uit het advieswerk. 
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17. De berisping 

 

Begin maart 2011 werd de aandacht van Wouter getrokken door een 

artikel in een van de kolommen: Accountantskamer berispt voormalig 

Registeraccountant. De Accountantskamer heeft registeraccountant M. 

Schuimstra berispt wegens onzorgvuldig optreden bij een 

aandelenwaardering van een groothandel in sportartikelen. Twee broers 

bezaten ieder 50% van de aandelen. Klager is de broer die ziek werd, en 

besloot zijn aandelen te verkopen. De waarderingsopdracht gaf hij aan 

de RA. De RA was ook verantwoordelijk voor het samenstellen van de 

jaarrekening. 

 

Een jaar nadat klager zijn aandelen had verkocht, werd de groothandel verkocht 

aan een andere klant van de RA. Dit tegen een veel hogere prijs dan de RA het 

aandelenpakket had gewaardeerd in 2008. Toen klager dit had vernomen heeft 

hij een Registered Business Valuator in de arm genomen en die had vastgesteld 

dat de RA een aantal forse steken had laten vallen bij de waarderingsopdracht. 

Vervolgens was klager een procedure begonnen bij de Accountantskamer. De RA 

stelde dat hij weliswaar zijn handtekening had gezet, maar dat de feitelijke 

werkzaamheden door een collega fiscalist waren uitgevoerd. Deze fiscalist had de 

waardering in nauw overleg met de Belastingdienst gevoerd en daar was klager 

mee akkoord gegaan. Daarnaast was de groothandel niet verkocht aan een 

zakelijke relatie van hem maar aan een zakelijke relatie van zijn collega fiscalist. 

Volgens de RA trof hem geen enkele blaam en moest klager zijn collega fiscalist 

aanklagen bij zijn beroepsorganisatie. 

  

De Accountantskamer oordeelde echter dat de RA onvoldoende oog had gehad 

voor de verschillende belangen die er speelden en vond dat de RA de klager had 

moeten wijzen op de mogelijkheid om de waarderingsopdracht door een andere 

partij te laten uitvoeren. Klager heeft immers zelf zijn handtekening gezet onder 

de rapportage inzake de waardering van de aandelen terwijl hij tevens zijn 

handtekening zette onder de samenstelverklaring. Hij had moeten beseffen dat 

hij daarmee geen recht had gedaan aan het fundamentele beginsel objectiviteit. 

Dat de groothandel een jaar later aan een bevriende relatie van de RA was 

verkocht, achtte de Accountantskamer niet bewezen. Voor de Accountantskamer 

was de handelwijze van de RA voldoende reden om registeraccountant M. 

Schuimstra te berispen. 

  

Met die uitspraak zou Schuimstra wel niet blij zijn en hij vermoedde dat de 

verhoudingen in de maatschap wel op scherp zouden staan, zeker nu Schuimstra 

had aangegeven dat eigenlijk zijn collega fiscalist de fout had gemaakt. Het zou 

Wouter niets verbazen als Daan degene was geweest die een en ander intern had 

begeleid. Tijdens de strategiedag was het Wouter wel duidelijk geworden dat 
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Daan een grensverkenner was en vond dat hij van veel zaken verstand had. 

Natuurlijk was Wouter nieuwsgierig geweest naar de wijze waarop de maatschap 

omging met deze perikelen. Maar aangezien hij er geen rol van betekenis meer 

speelde, besloot hij er verder ook niet teveel aandacht aan te besteden. 

  

Inmiddels was de familie de aula binnengekomen en waren de plechtigheden 

begonnen. Een goede vriend van Schuimstra sprak over de mooie momenten die 

ze hadden meegemaakt tijdens de vele hockeywedstrijden. 'Je was een markant 

persoon. Helaas heb jij je laatste slag nooit kunnen afronden.' Toen een van de 

dochters van Schuimstra een gedicht voorlas en in tranen uitbarstte kreeg zelfs 

Wouter het even te zwaar. Je zou het bijna vergeten maar Schuimstra had 

natuurlijk ook een rol vervuld als vader en afgaand op de toespraak van een van 

zijn zoons had hij dat ondanks de gecompliceerde en gebroken relaties redelijk 

goed weten in te vullen. 'Manfred was een familieman. Hij was er altijd voor ons 

als we hem nodig hadden. Rust zacht pap.' zo sloot de zoon af. Nu nam de 

voorzitter van de hockeyvereniging het woord. Hij refereerde aan het vele goede 

werk dat Manfred voor de lokale gemeenschap had gedaan. 'Nooit was hem iets 

teveel. Als je hem opbelde, dan stond hij er. Hadden we geld nodig voor een 

toernooi, dan kon je op hem rekenen. Maar hij heeft ook veel onbezoldigde 

bestuursfuncties vervuld. Tot vorig jaar was hij onze voorzitter. Hij is secretaris 

geweest van de dorpsvereniging. Voorzitter van het lokale Rode Kruis. Daarnaast 

heeft hij zich jarenlang ingezet als begeleider van gehandicapte kinderen tijdens 

hun jaarlijkse vakantie. Manfred we zullen je missen.' 

  

Wouter realiseerde zich dat hij door al die toespraken een ander beeld kreeg van 

Schuimstra. Tijdens alle gesprekken die Wouter met Schuimstra had gehad, was 

al het werk dat gedaan werd voor de lokale gemeenschap nooit ter sprake 

gekomen. Op de een of andere manier had Schuimstra altijd gevonden dat dit 

erbij hoorde. Wouter bedacht dat hij wel vaker meemaakte dat het gedrag dat 

een vennoot op zijn werk vertoonde totaal afweek van het gedrag dat dezelfde 

vennoot als vader of moeder liet zien. Hoewel hij natuurlijk ook genoeg gevallen 

kende waarin vennoten zakelijk en privé hetzelfde gedrag vertonen. Fascinerend 

dacht Wouter, al die verschillen in gedrag. Het gaf hem in ieder geval voldoende 

energie om zijn werk met voldoening te blijven doen. 
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18. Wintersport 

 

Het Adagio van Albinoni werd gespeeld en de gedachten van Wouter 

dwaalden weer af. Hij moest denken aan de tweede keer dat maatschap 

Schuimstra zijn hulp had ingeroepen. In maart 2012 belde Joke hem 

weer. 'Het is helemaal mis in onze maatschap. De sfeer is om te snijden. 

Ik heb al overleg gehad met Schuimstra en hij vindt het een goed idee 

om jou er weer bij te halen. Wanneer kun je?' Wouter keek in zijn 

agenda en antwoordde dat hij vrijdag over een week zou kunnen. 'Kan 

het niet eerder?' vroeg Joke nog, maar Wouter antwoordde dat dit er 

niet in zat. 'Dan zie ik je volgende week vrijdag, dan praten we je 

helemaal bij. Schuimstra zit er ook bij.' Met een ‘prima en tot ziens’ sloot 

Wouter het gesprek af. 

 

Hij was vereerd dat Joke hem opnieuw had gebeld. Kennelijk had hij vijf jaar 

geleden toch een goede indruk achter weten te laten dat ze hem nu opnieuw 

belde. De spanning was om te snijden, had Joke gezegd. Hij was benieuwd waar 

dat door kwam. Had Daan geprobeerd een greep naar de macht te doen? Was de 

fusie toch niet zo verlopen als ze van tevoren hadden verwacht? Konden ze het 

niet eens worden over de strategie? Viel de winst tegen? Hij wist het niet, maar 

dat het niet lekker liep en dat het urgent was, had hij wel uit de stem van Joke 

kunnen opmaken. 

  

Voor dat Wouter wederom naar de maatschap ging, was hij eerst een paar dagen 

wezen wintersporten. Toen hij tussen de middag aan een schnitzel zat, was er 

opeens iemand naast hem opgedoken. 'Ken je me nog?' Wouter moest even 

nadenken. Namen onthouden was niet zijn sterkste punt. 'Ik herken je gezicht 

wel. Maatschap Schuimstra?' antwoordde hij aarzelend. 'Ja, ik ben Karel. Karel 

Grevere. Dat is ook toevallig dat ik je hier nu tref. Ik ben met mijn gezin aan het 

skiën. Volgende week kom je bij ons heb ik begrepen. Wouter knikte. Hij vond 

het niet fijn dat hij Karel hier nu ontmoette, sterker nog hij had er een hekel aan. 

Hij wilde werk en privé het liefst zo veel mogelijk gescheiden houden. Hij had er 

geen behoefte aan om klanten te ontmoeten in zijn vrije tijd. Als hij op een 

terras zat en toevallig een klant zag, dan draaide hij zich snel weg, in de hoop 

dat de klant hem niet zou opmerken. Meestal ging het goed, maar af en toe was 

hij de klos. 

  

'He Wouter, dat is ook toevallig dat ik je hier tref. Zeg, nu ik je toch zie, ik heb 

nog een vraagje.' Kennelijk dachten klanten dat zijn hoofd altijd in de 

adviesmodus stond. Misschien dat dit bij sommige accountants zo was. Maar bij 

hem niet. Hij herinnerde zich een anekdote van zijn garagehouder. 'Jij doet toch 

iets met accountants? Nu moet je horen. Een tijdje geleden stond ik op 

zaterdagmiddag bij de benzinepomp, stopt mijn accountant. Je weet wel die D. 
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Ik zei goedemiddag tegen hem en vroeg hem hoever hij was met de 

jaarrekening. Ik had er enige haast bij, vanwege de bank. Je weet wel.' Wouter 

knikte instemmend dat hij het begreep. 'Wat denk je, kreeg een maand later een 

nota en stond er een kwartier advies - tegen dubbel tarief - op. Ik heb hem 

meteen gebeld en gezegd. Ben je nu helemaal gek geworden. Ik stel je een 

vraag in mijn vrije tijd en dan stuur je meteen een nota. Lekkere vent ben je. 

Weet je wat die D. toen zei?’ Wouter antwoordde dat hij daar werkelijk geen idee 

van had. 'Nou, ik ben altijd met klanten bezig. 's Avonds ook. Ik denk altijd aan 

ze. Ook tijdens mijn vakantie. En al die uren die schrijf ik. Ik zou gek zijn als ik 

dat niet deed. Maar ik wil het jou niet moeilijk maken. Ik stuur je een creditnota 

voor het dubbele tarief. Dat had niet gehoeven. Maar voor dat kwartier betaal je 

wel het normale tarief. Ik ben tenslotte voor je bezig geweest, of niet dan? Jij 

hebt mij de vraag gesteld. Even had ik gedacht dat ik maar een ander kantoor 

moest zoeken. Maar ik vrees dat ze allemaal hetzelfde zijn.' 

  

Wouter antwoordde dat lang niet alle accountants op die manier met hun 

declaraties omgingen. Maar helaas bevestigden uitzonderingen de regel. Dat wist 

Wouter ook wel. Er waren vennoten die jaarlijkse 2300, 2500 of zelfs 2700 

declarabele uren wisten te halen. In menig maatschap gaf dat scheve ogen. Maar 

ja, daar had zijn garagehouder niet zoveel aan gehad. 'Mag ik even komen 

zitten?' vroeg Karel uiteindelijk. Hoewel Wouter het liever niet had, wilde hij ook 

niet bot zijn en hij maakte de plek naast hem vrij. 'Eet smakelijk trouwens.' had 

Karel nog geantwoord. 
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19. Kou in de lucht 

 

Toen Karel eenmaal zat, was hij begonnen over het bezoek dat Wouter 

volgende week zou brengen aan de maatschap. ‘Het is helemaal mis. 

Schuimstra en Daan vertrouwen elkaar voor geen meter meer. Volgens 

Schuimstra heeft Daan geprobeerd hem erin te luizen met die 

waarderingsopdracht waarvoor hij nu veroordeeld is. Volgens Daan had 

Schuimstra zijn dossiers niet op orde. Nagenoeg elke vergadering komt 

dit item aan de orde en ook binnen het kantoor is er sprake van een 

zekere tweedeling. 

 

Sommige personeelsleden kiezen voor Schuimstra, andere kiezen weer voor 

Van Dalenburg. En er zijn er ook die geen keuze willen maken. Een paar goede 

medewerkers zijn de sfeer zó beu dat ze inmiddels zijn vertrokken of hebben 

aangekondigd dit te gaan doen.’ Wouter had geantwoord dat hij het allemaal 

aanhoorde maar dat hij geen conclusies wilde trekken, omdat hij eerst komende 

vrijdag wilde afwachten. ‘Ik begrijp het’, zei Karel. ‘Maar ik vind toch dat je het 

moet weten.’ Daarna hadden hij en Wouter nog wat doorgesproken over het 

skigebied. De zwarte 8 was een stevige uitdaging; daar waren ze het beiden over 

eens. Net zoals over de sneeuwcondities die dit jaar voortreffelijk waren. 

Gelukkig had Wouter Karel die week niet nog een keer ontmoet. 

  

Toen Wouter die avond met zijn vrienden aan de bar had gezeten, had hij de 

ontmoeting met Karel nog aangehaald en daarover ook duidelijk zijn aversie 

laten blijken. Klanten ontmoeten in je vakantie is niet leuk. Zijn vrienden hadden 

moeten lachen. ‘Typisch Wouter’ had er een gereageerd. ‘Het valt me mee dat je 

hem niet hebt weggestuurd. Lukte het je om aardig te doen?’ Wouter had 

moeten glimlachen en na een tweede Dunkel Weizen had hij het voorval aardig 

weten te relativeren. ‘Het is typisch een van jouw onhebbelijkheden’ had een 

vriendin geantwoord. ‘Net zoals het feit dat jij dikke mensen veroordeelt. Volgens 

jou is dik zijn een keuze en kosten al die dikke mensen alleen maar veel geld 

vanwege extra zorg. ‘Ze zouden eens wat minder chips moeten eten’ zeg je dan. 

Maar zo werkt het leven niet, Wouter. Niet alles is een keuze. Sommige dingen 

overkomen je gewoon. Je wordt geboren met het verkeerde gen. Je ouders heb 

je niet voor het uitzoeken. Als die een slecht voedingspatroon hebben, is de kans 

groot dat jij dat overneemt. Dat jij toevallig mazzel hebt, een goed gen en 

keurige ouders, is meegenomen, maar je kunt je er nooit op laten voorstaan.’ 

Wouter was de dialoog aangegaan. ‘Ik heb het niet over mensen die pech 

hebben. Ik heb het over mensen die vrij kunnen kiezen. Als ik zie wat mensen 

soms in hun winkelwagentje laden, dan denk ik ‘Geen wonder dat jullie zo dik 

zijn’ en ik vind het ook een beetje sneu, vooral voor hun kinderen.’ ‘Ah, Wouter 

de altruïst’, had zijn vriendin plagerig gezegd. ‘Weet je Wouter, het is gewoon 

een van je onhebbelijkheden, maar daarom houden we nog wel van je. Ben je 
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het gesprek met je klant alweer te boven?’ Wouter besloot dat het verstandiger 

was om zijn mond te houden. Het was inderdaad een van zijn onhebbelijkheden. 

  

Toen Wouter woensdag terugreed naar Nederland, dacht hij nog eens na over 

het gesprek met Karel. Zijn inschatting – dat de relatie tussen Schuimstra en 

Daan bekoeld was door de uitspraak van de Accountantskamer – klopte dus. Hij 

was benieuwd of Schuimstra en Joke daar aanstaande vrijdag ook open over 

zouden zijn. Daarnaast was hij wel benieuwd wat al die spanningen betekenden 

voor de fusie. Zouden de twee overgebleven vennoten van tevoren op de hoogte 

zijn gesteld van de procedure bij de Accountantskamer of was het voor hen een 

verrassing geweest? Daarnaast besloot Wouter dat hij een eventuele opdracht 

alleen wilde aannemen als hij van tevoren met alle vennoten individueel mocht 

spreken. Hij had er geen zin in om, zoals vijf jaar geleden, te worden overvallen 

door een persoon die het hele proces domineerde. Wouter moest meer weten 

over de geschiedenis van het kantoor. Alleen dan kon hij het kantoor 

daadwerkelijk bijstaan. In 2009 had hij het boek ‘Veranderdiagnose’ gelezen en 

was tot de conclusie gekomen dat in dit boek belangrijke handvatten werden 

beschreven om organisaties te begeleiden bij verandertrajecten. Niet voor niets 

was dit boek ooit Managementboek van het jaar geworden. Hij was benieuwd of 

iemand binnen maatschap Schuimstra er kennis van had genomen. 
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20. Op de koffie gekomen 

 

Die derde vrijdag van maart meldde Wouter zich om exact 9.00 uur bij 

de balie. Bij binnenkomst was hem al opgevallen dat er sinds zijn bezoek 

in 2007 nog niet veel was veranderd. Alleen de receptiebalie was nu 

onbemand. Hij moest op een bel drukken en na enige tijd kwam er een 

jonge dame de trap af naar beneden. ‘U komt voor?’ vroeg ze nadat ze 

Wouter een hand had gegeven. ‘De heer Schuimstra en Joke’. Hoe Joke 

van haar achternaam heet, was hij alweer vergeten. ‘Loopt u maar 

achter mij aan.’ 

 

Terwijl ze door de gangen liepen, bedacht Wouter zich dat ook maatschap 

Schuimstra niet ontkwam aan de trend om afscheid te nemen van receptionistes. 

In veel gevallen werd de jongste assistent of assistente gebombardeerd tot 

gastheer of -vrouw. Door de toenemende automatisering was er geen plaats 

meer voor dames achter de balie. Wouter dacht bewust aan dames, want heren 

achter de balie – dat had hij nog nooit meegemaakt. Meestal waren de dames 

achter de balie herintredend of kwamen ze net van school. Het hing van het 

kantoor af of de dames een visitekaartje waren. Weer een onhebbelijkheid van 

me, dacht Wouter. Het ging er natuurlijk om of de dames aardig waren of niet. 

In veel gevallen was daar wel op af te dingen. Sommige snauwden en gaven dan 

aan ook niet te weten waar de vennoot of medewerker in kwestie mee bezig was. 

Maar er waren ook zeer voorkomende types. ‘Gaat u zitten. Ik ga de heer of 

mevrouw voor u roepen. Wilt u alvast een kopje koffie?’ Wat Wouter vooral 

belangrijk vond, was of ze stralend hun werk deden. Hadden ze er plezier in, of 

was hij of de klant maar een lastige vlieg die zo snel mogelijk van de 

ontvangstbalie verwijderd moest worden? De meeste balies waren echter 

gesloten en de bel had de receptionist vervangen. Dan was een snauwende 

receptionist nog altijd beter, dacht Wouter. 

  

Inmiddels waren ze aangekomen bij de kamer van Schuimstra. De dame voor 

hem had netjes op de deur geklopt en daarna de deur opengedaan. ‘Meneer 

Woelstra is er.’ ‘Goed dat je er bent’ klonk het uit de mond van Schuimstra 

terwijl hij Wouter de hand schudde. ‘Wil je wat drinken? Een kopje koffie op een 

kopje thee?’ ‘Doe maar koffie.’ ‘Mariska, twee koffie graag en meld je aan Joke 

ook dat de heer Woelstra er is? Vraag haar ook even wat ze wil drinken.’ ‘Zal ik 

doen, meneer Schuimstra’ had Mariska geantwoord. Nog steeds meneer 

Schuimstra, bedacht Wouter. ‘Ga zitten en maak het je makkelijk. Weet je, ik 

volg je nu al een aantal jaren en ik moet zeggen dat je leuke stukjes schrijft. Je 

bent vaak to the point. Ik ben het niet altijd met je eens, maar sinds je 

boekje ‘Hoe voorkom ik stress in de accountantsmaatschap’ ben ik gecharmeerd 

geraakt van je aanpak. Ik heb een aantal tips in de praktijk toegepast, maar die 

waren alleen niet altijd even succesvol. Hoe gaat het trouwens met je?’ Wouter 
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antwoordde dat het prima ging; hij had genoeg te doen en genoot van zijn werk. 

‘Sinds 2005 is de crisis niet meer weggeweest uit de accountancy en daar kan ik 

goed van leven.’ ‘Nou, bij ons is het al crisis sinds Daan toetrad tot de 

maatschap. Wat een moeilijke man. Altijd spijkers op laag water zoeken. Altijd 

de schuld bij de ander leggen. Je zult overigens wel over mijn veroordeling 

hebben gelezen. Natuurlijk volkomen ten onrechte, maar mijn advocaat heeft mij 

aanbevolen niet in hoger beroep te gaan; je wint er toch niets mee. Maar 

volgens mij hebben ze hier de verkeerde voor het hekje neergezet. Ze hadden 

Daan moeten dagvaarden en niet mij. Maar ja, dat is het lot van een accountant; 

als hij een verkeerde handtekening zet, dan komt hij voor de rechter. Als een 

fiscalist dat doet, dan komt die ermee weg. Naar aanleiding van die affaire met 

Daan hebben we de regels trouwens stevig aangescherpt. Alle fiscale zaken 

moeten door Joke worden geaccordeerd. Joke is tenslotte fiscaal jurist en Daan is 

maar een of andere RB’er. Nooit geweten dat er zo’n verschil in kwaliteit tussen 

die opleidingen zat. Maar goed, laat ik ophouden. Ik moet mijn frustratie niet 

met jou delen.’ 

  

Het viel Wouter op dat Schuimstra wat milder was geworden. Hij was nog steeds 

aanwezig, maar hij begreep dat hij wellicht zelf ook niet helemaal had zitten 

opletten. Aan de andere kant liet hij van Daan en zijn reputatie ook niet veel 

heel. Er werd op de deur geklopt. Mariska kwam binnen en zette de koffie voor 

hem neer. ‘Ik heb er meteen een kan bij gedaan, dan kunt u de volgende zelf 

inschenken en Joke komt er zo aan.’ ‘Bedankt, Mariska, voor de koffie. 

Bezuinigingen hè’, gaf Schuimstra aan. ‘Sinds anderhalf jaar hebben we geen 

receptiemedewerkers meer en doen we het met kannen koffie. Niet mijn idee. 

Maar ja, dames die alleen maar koffie komen inschenken, zijn ook wel erg 

kostbaar.’ 
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21. Diversiteit 

 

De deur ging weer open. Een stralende Joke stapte binnen. 'He, hoe gaat 

het?' vroeg ze terwijl ze Wouter een hand gaf. 'Prima. Met jou ook? Hoe 

is het met de kleine?' 'Wat goed dat je dat nog weet. Daar gaat het ook 

heel goed mee.' 'Wat is het eigenlijk geworden?’ ‘Een meisje. We hebben 

nu twee jongens en twee meisjes. Maar het is nu ook wel mooi geweest.' 

Wouter wilde zeggen dat hij het snapte, maar bedacht zich dat hij niets 

van ouderschap wist, dus hij hield zijn mond. Hij was wel benieuwd hoe 

Joke het partnerschap en het ouderschap met elkaar combineerde. 

'Waar zijn je kinderen nu? Past je man op?' vroeg hij met een knipoog. 

 

Joke lachte: 'Nee mijn man heeft samen met een vriend een klein 

advocatenkantoor, daar hoef ik niet op te rekenen. Alhoewel hij wel zijn best 

doet om rond het avondeten thuis te zijn. De oudste twee zitten al op het 

basisonderwijs en de twee jongste zijn nu naar de kinderopvang. Rond een uur 

of drie haalt Paulien, onze vast oppas, ze op en zij is dan ook thuis als de andere 

kids thuiskomen. Op woensdag werk ik thuis en als Paulien een keer niet kan, 

dan past een van de oma's op.' 'Dat is een hoop georganiseer', merkte Wouter 

vol bewondering op. 'Nou, als je in het patroon zit, valt het wel mee. Het wordt 

vervelender als een van de kinderen ziek is. Dan wordt er toch nog altijd een 

beroep op moeders gedaan. Gelukkig heb ik begripvolle klanten, dus uiteindelijk 

komt dat ook wel weer goed.' 

  

Schuimstra schraapte zijn keel en viel in 'en sinds de laatste bevalling van Joke 

hebben we besloten dat ze woensdag inderdaad helemaal vrij is.' 'Dat ging 

overigens niet zonder slag of stoot. Maar uiteindelijk zijn ze gezwicht voor de 

argumenten.' Joke lachte. 'Argumenten? Je dreigde met opstappen en dat wilde 

uiteindelijk niemand. Dus je hebt ons voor het blok gezet en toen konden we niet 

anders meer,’ mopperde Schuimstra. 

  

Dat het honoreren van het verzoek van Joke heel wat voeten in de aarde had 

gehad verbaasde hem niets. De meeste accountantsmaatschappen waren nog 

echte mannenbolwerken. Er was over het algemeen weinig begrip voor het feit 

dat er vrouwen waren die zowel vennoot wilden zijn als ouder. Veel 

maatschappen stelden als eis dat alle vennoten tenminste vijf dagen en minimaal 

45 uur beschikbaar moeten zijn voor de maatschap. Daarmee bleef het beroep 

masculien. Vrouwelijke accountants die carrière wilden maken kozen vaak voor 

een loopbaan buiten het openbaar beroep. In het bedrijfsleven was het voor veel 

vrouwen en mannen meestal een stuk eenvoudiger om 32 of 36 uur te werken 

waardoor werk en zorgtaken konden worden gecombineerd. Natuurlijk waren er 

maatschappen waarbij vennoten er voor konden kiezen om slechts drie of vier 

dagen actief te zijn, maar dat waren de gebruikelijke uitzonderingen op de regel. 
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Wouter had ooit een vrouwelijke accountant gesproken die de benoeming voor 

het partnerschap bij wijze van spreken al op zak had. Toen zij meedeelde dat ze 

zwanger was, werd haar meegedeeld dat de benoeming dan helaas niet door zou 

gaan. 'Als je ons eerder op de hoogte had gesteld van je plannen om moeder te 

worden, dan hadden we je natuurlijk nooit voorgedragen.' Woedend had de 

vrouw in kwestie haar baan opgezegd. Na lang zoeken was ze bij een maatschap 

terecht gekomen die het niet meer dan normaal vond dat vennoten ook moeder 

of vader wilde zijn. Als het ging om emancipatie en feminisering dan kon het 

beroep nog heel wat leren. Dat gold overigens ook voor het toelaten van mensen 

met andere nationaliteiten. De meeste maatschappen vertoonden duidelijk geen 

afspiegeling van de huidige maatschappij. Volgens Wouter was het gebrek aan 

diversiteit een van de oorzaken van de huidige problematiek in het 

accountantsberoep. Het gebrek aan sensitiviteit en intuïtie leidde er toe dat veel 

mogelijke problemen niet of pas veel te laat werden herkend. Tineke vroeg of 

Wouter nog een kop koffie wilde. Terwijl ze koffie inschonk viel het Wouter op 

dat op alle kopjes en schotels over hetzelfde logo beschikte. Een paraplu met 

daaronder de naam Irene. Alles in een zacht blauwe kleur. Joke zag Wouter 

kijken. 'Een van de erfenissen van onze strategiesessie van een aantal jaren 

geleden. Daarom hebben we je ook uitgenodigd.' 
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22. Goodwill 

 

Joke stak van wal. 'Zoals ik al door de telefoon zei, het loopt hier niet 

lekker. Sterker nog de sfeer is af en toe om te snijden. Dat komt niet 

alleen door de veroordeling van Schuimstra. Dat was min of meer de 

druppel. Je weet dat de verhouding tussen Daan en Schuimstra niet 

optimaal is en Daan probeert daar nu munt uit te slaan.' 'Hoezo?' vroeg 

Wouter. 'Daan vindt dat Schuimstra een deel van zijn winst moet 

inleveren omdat de maatschap reputatieschade heeft opgelopen. Hij is 

bang dat er in de toekomst klanten weggaan en vindt dat Schuimstra 

voor dat risico moet betalen.' 

 

'Zijn er klanten weggegaan?'  

'Nee, nog geen een. Het bericht heeft alleen maar in Accountancynieuws gestaan 

en onze klanten hebben we niets meegedeeld. De klant waar het allemaal 

omdraaide in de tuchtprocedure heeft een uitkering gehad van de 

aansprakelijkheidsverzekeraar. Gevolg is natuurlijk wel dat we nu een wat 

hogere premie moeten betalen. Maar dat is volgens mij niet het echte probleem. 

Of wel Schuimstra?' 

  

Joke keek met een schuin oog naar Schuimstra die gebaarde dat ze door moest 

gaan. 'Een belangrijk probleem is dat de integratie met Waal en Rijn accountants 

niet echt wil vlotten. We maken wel afspraken, maar er wordt slecht uitvoering 

aan gegeven. We worden het niet eens over de ICT, de omzet per personeelslid 

is bij Waal en Rijn accountants veel lager dan bij ons en wat nog belangrijker is 

we zitten nog steeds niet in een pand.' 'Heb je al een pand op het oog dan?' 

'Voordat je verder vragen stelt wil ik eerst even mijn verhaal afmaken. Een ander 

probleem heeft te maken met de wettelijke controle. We zijn bezocht door de 

AFM en dat was geen plezierig bezoek. Ze hadden allerlei op- en aanmerkingen. 

Of ze terecht zijn kan ik niet beoordelen. Maar naar wat ik begrepen heb moet er 

nog heel wat gebeuren voordat we onze zaakjes op orde hebben. De fiscalisten 

vragen zich af, wanneer dat hele gedoe met de AFM een keer ophoudt, is het ooit 

kostendekkend, laat staan winstgevend te krijgen is. Tot slot speelt er nog het 

uittreden van Joop en in zijn kielzog Paul. Joop heeft te kennen gegeven per 31 

december 2013 uit te willen treden en eigenlijk wil Paul ook wel op die datum 

stoppen. Iets dat volgens de maatschapsakte kan. Je mag stoppen in het jaar 

dat je 60 wordt. Je moet stoppen als 64 bent. Voor Paul hebben we mogelijk een 

interne opvolger. Daar hebben we al mee gesproken. Hij zou wel willen 

toetreden, mits de voorwaarden acceptabel zijn. Iets dat ik wel begrijp.' 

  

Joke keek naar Schuimstra. 'Heb ik het zo goed samengevat?' 'Ja, wat betreft die 

voorwaarden is het denk ik goed dat je verteld dat onze beoogde kandidaat al 

heeft laten weten dat hij, voordat hij toetreedt, een objectieve waardebepaling 
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wil laten doen door een bureau dat zich hierin heeft gespecialiseerd. Daar voorzie 

ik problemen. Want wij hebben in onze maatschapsakte staan dat een uittredend 

vennoot zijn aandeel in 1,1 maal de omzet meekrijgt als uitkoopsom. Volgens 

onze beoogde interne opvolger is dat volkomen achterhaald. Hij heeft in diverse 

artikelen en rapporten gelezen dat de goodwill onder druk staat. Natuurlijk is hij 

bereid om 1,1 maal de omzet te betalen als dat uit die objectieve 

waardebepaling komt. Maar volgens hem zal dat nooit het geval zijn.' 

  

Schuimstra nam nog een slok van zijn koffie. 'Wat denk jij trouwens?' Wouter 

kuchte even en gebruikte dat moment om even na te denken. 'Ik weet niet wat 

jullie kantoor waard is. Ik ken jullie omzet niet, weet niet wat de 

winstgevendheid per vennoot is. Ik ben ook geen specialist. Maar het is waar dat 

de goodwillcijfers onder druk staan. Maar veel is afhankelijk van de kwaliteit van 

de omzet en het vermogen om daarmee een gezonde kasstroom te genereren. 

Tegelijkertijd is het inderdaad zo dat veel maatschapsovereenkomsten nog niet 

zijn aangepast aan het nieuwe realisme van vandaag. Dat geeft vaker problemen 

in de maatschap; daarin zijn jullie absoluut niet uniek.' 'Een schrale troost' 

grapte Schuimstra. 'Maar hoe kom je er uit?' 

  

'Door de dialoog,' gaf Wouter aan. 'Je moet het gesprek aangaan, oog hebben 

voor de diverse belangen. Tenslotte wilt u ook dat het goed geregeld wordt, want 

ik denk dat er ook een moment komt dat u er mee wilt stoppen.' 'Ik stop nooit. 

Ik werk minimaal door tot mijn 67e.' 'Dat kan helemaal niet.' riep Tineke. 'Nee, 

maar als we die maatschapsovereenkomst dan toch open moeten breken. Dan 

kan die leeftijdsgrens ook wel worden veranderd.' 'Nu je ons zo gehoord hebt, 

denk je ons te kunnen helpen?' vroeg Joke. Wouter aarzelde even. Hij zou 

kunnen roepen dat hij hen natuurlijk zou kunnen helpen maar hij wist ook dat 

succes vooral afhankelijk was van de bereidwilligheid van de diverse vennoten 

om er uit te komen. 'Helpen kan ik altijd, maar de vraag is natuurlijk of er 

voldoende urgentie is. Zien alle vennoten dat er problemen zijn en vindt men het 

dan ook belangrijk om die aan te pakken?' Wouter overwoog nog om zijn 

ervaringen uit 2007 in te brengen, maar zag daar van af. Tactisch niet zo sterk. 

'Ik denk,' zei Schuimstra 'dat iedereen er voldoende van doordrongen is dat er 

iets moet gebeuren. Dat is ook de reden dat jij hier op de bank zit.' 
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23. Plan van aanpak 

Daarna hadden ze nog wel twee uur met elkaar doorgepraat. Joke en 

Schuimstra hadden uitgelegd dat er sinds zijn bezoek in 2007 feitelijk 

niets was veranderd. Feitelijk stapelden de problemen zich op. 

Natuurlijk hadden ze ieder jaar een strategiesessie gehad. Na zo'n 

strategiesessie was iedereen weer vol goede moed, maar dat duurde 

maar heel even. Na een week of twee deed ieder weer zijn eigen ding. 

Gevolg van dit alles was ook dat de maatschapsvergaderingen steeds 

langer duurden. Ondanks, of wellicht dankzij, de lengte werden er geen 

beslissingen genomen. Daan presteerde het zelfs om met enige 

regelmaat afwezig te zijn. Hij las de notulen wel per mail, zei hij en als 

hij dat gedaan had, dan kwam er meestal een mail terug met allerlei 

opmerkingen waarom dit of dat nog niet was opgepakt. 

 

Onlangs had Karel aangegeven dat hij dat negatieve sentiment van Daan zat was 

en overwoog om zijn maatschapsaandeel ook maar aan te bieden. Schuimstra 

was hiervan geschrokken en had aangegeven dat dit geenszins de bedoeling kon 

zijn. 'Doe er dan wat aan man! Jij bent hier de baas!' snauwde Karel. Voor Joke 

was dit het signaal dat het nu echt niet meer langer kon en dat er echt iets 

moest gebeuren voordat de hele maatschap uit elkaar zou vallen. Dat laatste zou 

jammer zijn. Niet alleen vanwege het geld, maar ook omdat de maatschap in de 

loop van de jaren mooie klanten had weten binnen te halen en ondanks alle 

interne perikelen nog steeds een goede naam had. Joke had de stoute schoenen 

aangetrokken en Schuimstra uitgenodigd voor een etentje. Tijdens het diner had 

ze Schuimstra weten te overtuigen dat de maatschap externe ondersteuning 

nodig had om uit de problemen te komen. 

  

Eerst had Schuimstra er niets van willen weten. 'Het is toch raar dat wij wel 

anderen kunnen adviseren hoe ze problemen moeten oplossen en dat wij dat niet 

bij onszelf kunnen. Dat wil er bij mij niet in. Als die Daan nu ook eens wat 

minder irritant was.' Joke gaf aan dat een huisarts die aan zelfmedicatie deed 

meestal ook zwaar in de problemen kwam en een hartchirurg kan zichzelf ook 

niet opereren. Inschakelen van een externe was geen teken van zwakte, maar 

van kracht. Daarna gaf ze aan dat de problemen niet over zouden zijn als Daan 

weg was. Het gedrag van Daan was een symptoom, als hij weg was zou er wel 

weer iets anders de kop opsteken. Uiteindelijk gaf Schuimstra zich gewonnen. 

'Als jij denkt dat het beter is voor ons allemaal dan gaan we het doen. Bel die 

Woelstra maar. Daar heb ik wel vertrouwen in.' 

  

Daarna gaf Schuimstra aan dat hij moe was. 'Ik voel me niet zo fit.' Misschien 

moet je eens een keer vakantie nemen?’ zei Joke. 'Je bent altijd met de 

maatschap bezig.' 'Wat moet ik in een vakantie doen?' vroeg Schuimstra. 'Ik ben 

een werkpaard, daar verander je niets aan. Daar zijn al mijn drie exen op 
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afgeknapt.' Joke opperde dat hij er wellicht slim aan deed om toch maar een 

keer naar de dokter te gaan. Schuimstra beloofde dat te zullen doen. Maar 

tijdens het gesprek was het Wouter wel duidelijk geworden dat dit bezoek nog 

steeds moest plaatsvinden. 

  

Of Schuimstra later nog wel een bezoek aan zijn arts had gebracht, wist Wouter 

ook niet. Het had ook niet zoveel zin om daar nu nog over te speculeren. Niet 

voor niets was hij nu getuige van een afscheidsdienst ter ere van Schuimstra. 

  

Na zijn bezoek schreef Wouter een plan van aanpak. Daarin legde hij uit dat hij 

met alle vennoten van Irene een gesprek wilde hebben. Ter voorbereiding op dat 

gesprek moesten de vennoten een e-assessment maken. Op die manier kreeg 

Wouter een beter beeld van de mens achter iedere vennoot en was het voor hem 

ook makkelijker om de oorzaken van een aantal problemen beter te duiden. Als 

Wouter de gesprekken had gehad zou hij zijn bevindingen in een gezamenlijke 

bijeenkomst terugkoppelen en aangeven hoe volgens hem de problemen het 

hoofd konden worden geboden. Aan de hand daarvan zouden er dan meerdere 

vervolgsessies worden gepland. Hoeveel kon Wouter nu ook niet aangeven. Maar 

hij gaf aan dat het eerder een kwestie van maanden dan van weken zou zijn. 

  

Daarnaast accepteerde hij niet dat er tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten 

iemand afwezig was, of dat een van de vennoten voor een dringend telefoontje 

werd weggeroepen. Als de vennoten deze spelregels accepteerden, dan was 

Wouter bereid om tijd en energie vrij te maken om de vennoten van maatschap 

Irene te ondersteunen bij het zoeken naar en het vinden van oplossingen om uit 

de huidige malaise te komen. Wouter had zijn dagdeel tarief genoemd en 

aangegeven hoeveel dagdelen hij in ieder geval nodig zou hebben voor de eerste 

fase. Drie weken later had hij een getekende opdracht op de mat liggen. 

Dezelfde dag belde Joke hem: 'We hebben in de maatschapsvergadering 

besloten dat we op de dag van de terugkoppeling met elkaar gaan barbecuen. 

Dus wellicht kan je dat op een vrijdag plannen.' Wouter was aangenaam verrast 

door deze mededeling. Kennelijk wilden ze er met elkaar serieus werk van 

maken. 'Zullen we de tweede vrijdag van juni inplannen? Dan kan ik in mei de 

gesprekken houden.' 
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24. Karel 

 

De eerste met wie Wouter een gesprek had was Karel. Uit het 

assessment dat Karel had gemaakt leidde Wouter af dat Karel iemand 

was die hield van structuur en procedures. Hij kon de kop helemaal 

verkeerd krijgen als mensen zich niet aan afspraken en regels hielden. 

Dan werd hij chagrijnig. Evenwel werd Karel gelukkig als hij in alle rust 

zijn vak kon uitoefenen. Geld interesseerde Karel in het geheel niet. Hij 

vond het belangrijk dat alles volgens de regels van het spel verliep. In 

het gesprek gaf Karel aan dat hij zich wel herkende in de samenvatting 

die Wouter gaf. Privé vond hij het ook belangrijk dat iedereen zich aan 

de regels hield. 

 

Hij was al jaren ouderling en hij vond het belangrijk dat de mensen in de kerk - 

gemeenteleden noemde hij die - zich aan de afspraken hielden die in de Bijbel 

stonden. Zodoende had hij moeite met zaken als echtscheidingen en euthanasie. 

Het gezin was voor hem een belangrijke zaak en volgens hem lag een deel van 

de problemen in het feit dat Schuimstra zijn gezin altijd had verwaarloosd. 

Tegelijkertijd wilde hij over Schuimstra geen oordeel vellen. 'Hij is tenslotte geen 

gemeentelid.' 

  

Daarna was Karel begonnen over de problemen waarmee de accountants nu te 

maken hebben. 'Nemen ze hun vak nog wel serieus? We zitten nu al jaren in de 

crisis. Dat kan toch niet? Gevolg is wel dat het allemaal nog strenger wordt. Als 

je kijkt wat we allemaal moeten vastleggen en nog is de AFM niet tevreden. Ik 

heb het er wel eens met Yasin over. Hoe lang gaat deze kruik van kwaliteit en 

toezicht te water voordat hij barst. Ik weet het niet.' 

  

Wouter vroeg of Karel misschien ook wist hoe het kwam dat accountants hun 

zaak nog steeds niet op orde hadden. 'Gewoonte. Het was een gewoonte om je 

handtekening te zetten. Natuurlijk stond je er wel even bij stil als je de 

handtekening onder een verklaring zette. Maar het feit dat jij je handtekening 

niet zou zetten, dat kwam niet in je op. Je kent je klant immers al jaren. Om dan 

in een keer geen handtekening te zetten, dan moet je wel het een en ander 

uitleggen. Het is net of je dan tegen een klant zegt dat je hem niet vertrouwt. Ik 

heb het zelf wel eens meegemaakt dat ik vond dat er geen handtekening gezet 

moest worden. 'Maar verleden jaar waren er geen problemen en nu in een keer 

wel? Kom op Karel. Wat is er nu anders dan verleden jaar? Doen we het nu 

zoveel slechter?' Ze spelen in op je gevoel, op je sentiment. Natuurlijk zeg ik dan 

dat ik niet anders kan, dat de regels het voorschrijven. Maar daarmee heb je de 

klant nog niet overtuigd.' 
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'En heb je de handtekening gezet?' wilde Wouter weten. 'Nee, ik heb hem niet 

gezet. Ik heb keurig uitgelegd waarom. Uiteindelijk had de klant daar ook wel 

begrip voor. Maar ik kan me voorstellen dat er accountants zijn die dan door de 

knieën gaan. Je wilt de relatie tenslotte ook goed houden en niet iedereen is zo 

beginsel- en regelvast als ik', gaf Karel aan terwijl hij lachte. 'Ik denk toch altijd: 

kan ik het daarboven ook nog verantwoorden?' 

  

Wouter vroeg zich af of Karel dacht dat accountants die in een god geloofden 

betere accountants waren omdat ze nog een stok achter de deur hadden. Maar 

die vraag kon hij beter op een ander tijdstip stellen. 'Weet je’, zei Karel. ‘Ik heb 

een kennis die bij een groot kantoor werkt. Die kwam een tijdje geleden bij me. 

Hij was helemaal overstuur. Ik zei wat is er? 'Ik heb een dilemma, een groot 

dilemma. Bij een controleklant heb ik ontdekt dat er iets helemaal niet pluis is. 

Volgens mij is er sprake van fraude. Ik heb dat gemeld bij de verantwoordelijke 

vennoot en die zei: 'Hoe je het oplost maakt mij niet uit. Als ik of het kantoor er 

maar geen last mee krijgt.' Die kennis vroeg mij wat moet ik nu doen? Ik zei: 

rug recht houden. De zaak intern aankaarten en verder professioneel je werk 

doen en uitzoeken of er echt sprake is van fraude.' 'Ja maar dan ik mijn carrière 

wel vergeten.' ‘Nou dan ga je toch naar een ander kantoor?’ 'Alsof dat zo 

makkelijk is.' 

  

‘Een paar maanden later kwam ik hem weer tegen en vroeg: hoe is het gegaan? 

'Nou ik heb er nog eens goed over nagedacht en uiteindelijk is het mij gelukt om 

het dossier dicht te schrijven. Dus iedereen is nu gelukkig.' 'Ja, tot het toch nog 

wordt ontdekt.' 'Nou, de klant zou het intern oplossen dus ik ga er vanuit dat het 

ook gebeurd is. Hij hoefde maar van een factuur de datum te veranderen. Dat 

heeft hij gedaan.' Fraude dus antwoordde ik hem. Nee, dat zag ik helemaal 

verkeerd. Er was slechts sprake van een vergissing en die had de klant recht 

gezet. Achteraf had hij zelfs een compliment gehad van de vennoot dat er 

niemand last van had gehad.' 

  

'Kijk', had Karel zuchtend geantwoord. 'Daar kan geen cursus Professioneel 

Kritische Instelling iets aan veranderen.' 
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25. Brussel 

 

Wouter had nog vaak aan dit gesprek met Karel moeten denken. Was het 

echt zo slecht gesteld met de moraal van accountants? Of was hetgeen 

Karel vertelde een incident geweest? Weliswaar een ernstig incident, 

maar desondanks geen beeld dat de beroepsgroep recht deed. Aan de 

andere kant was het natuurlijk waar dat er kritiek was op de 

gemakzucht waarmee accountants handtekeningen leken te zetten. In 

de ogen van politici zetten accountants gerust een handtekening zelfs al 

wisten ze dat het bedrijf een maand later failliet zou gaan. Ook dat was 

beeldvorming. 

 

Hoe dan ook, de kredietcrisis was voldoende aanleiding om de accountants nog 

eens stevig de oren te wassen. In Europa had Barnier aangegeven dat dit eens 

maar nooit meer was en menig Kamerlid had zich afgevraagd waar de 

accountant was. Een terechte vraag, vond Wouter, maar er kwam geen helder 

antwoord. Veel antwoorden waren ook ontwijkend of defensief. 'U verwacht 

teveel van ons. We verklaren niets over de toekomst alleen over het verleden. 

Wij zijn niet verantwoordelijk, dat is het bestuur.' Antwoorden waar de politiek 

niet zoveel mee kon, zeker niet nu de accountant de gebeten hond was. Dus er 

kwam een parlementaire enquête naar de oorzaak van de kredietcrisis. Tevens 

werd er in Europa en in Nederland wetgeving voorbereid om het bit van de 

accountant nog strakker aan te snoeren. 

  

Wouter was aanwezig geweest bij een hoorzitting van het Europees Parlement in 

Brussel. In een twee dagen durend debat werd doorgesproken over de crisis van 

het accountantsberoep en de wijze waarop die kon worden opgepakt. In de zaal 

zaten accountants, belangenbehartigers, stakeholders uit alle delen van de 

wereld. Het was een serieuze zaak. Tegelijkertijd merkte Wouter op dat er veel 

obligaat gepraat was. Natuurlijk moest de kwaliteit omhoog. Wie kon daar nu 

tegen zijn. Maar op de een of andere manier kreeg men de essentie niet echt te 

pakken. 

  

Was het probleem nu de techniek van de accountantscontrole of lag het in de 

wijze waarop een en ander was georganiseerd en welke rol speelden nu cultuur 

en menselijk gedrag? Sommige sprekers hadden opgemerkt dat het ethisch 

kompas ontbrak, maar volgens Wouter kon dat niet. Het enige wat je zou kunnen 

stellen is dat het kompas niet meer zuiver was. Het gaf niet meer de richting aan 

die zou moeten. Maar waar kwam dat dan door? Door het geld? Door de hang 

naar macht? Door gemakzucht? Het waren vragen die niet werden gesteld. 

  

Tijdens de uitgebreide lunch met warm en koud buffet - dat was nog eens wat 

anders dan een broodje kroket of kaas - had Wouter met deze en gene een 
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praatje gemaakt. Hij sprak een vrouw die accountant was in Oost Europa. Zij gaf 

aan dat er op het terrein van wetgeving en toezicht nog heel wat moest 

gebeuren. Een accountant uit Duitsland snapte niet wat er nu echt aan de hand 

was. Een Nederlandse accountant vond het allemaal prematuur. 'Laten ze nu 

eerst maar eens uitzoeken, wat er echt aan de hand is. Wat ze nu voorstellen 

lost niets op. Ik heb hier nog niets zinnigs gehoord. Alles wat zij hier vertellen, 

dat doen wij allemaal al.' 

  

'Maar waar komen al die problemen in de accountancy dan vandaan?' had 

Wouter gevraagd. 'Ik weet het niet. Maar aan de kwaliteit van ons werk licht het 

niet. Ik denk dat de maatschappij steeds minder snapt waar wij mee bezig zijn.' 

  

Na afloop van de bijeenkomst concludeerde Wouter dat het beroep in verwarring 

was als een nest mieren waarin net iemand met een stok had zitten wroeten. 

Iedereen ging een andere kant op. De eenheid was ver te zoeken. In een kroeg 

aan de Grote Markt in Brussel had Wouter nog een biertje gedronken met een 

andere bezoeker, in het dagelijkse leven financieel redacteur: 'Ze zijn de weg 

kwijt die accountants. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Misschien 

wel in de hele wereld. Ze worden getroffen door de ene na de andere tornado. 

Als het mooi weer is bouwen ze de boel weer op, versterken hier en daar wat en 

denken dat er geen tornado meer komt. Ze schrikken als dat wel het geval is. 

'Vroeger waren hier nooit tornado's ' zeggen ze dan. Maar ze beseffen niet dat 

het klimaat veranderd is. Dat het risico op een tornado vele malen groter is dan 

vroeger. Dat houdt in dat het accountantsberoep andere fundamenten moet 

bouwen. Anders is het wachten op de tornado die alles verwoest.'  

  

Wouter had een slok van zijn Leffe Dubbel genomen en aangegeven dat hij de 

vergelijking met de klimaatverandering wel sterk vond. 'Het accountantsberoep 

moet inderdaad op zoek naar nieuwe fundamenten.' Toen hij met de Thalys langs 

het verkeer op de A16 denderde, bedacht hij dat je de verwarring en het gebrek 

aan visie in het accountantsberoep in algemene zin ook terug zag in menig 

individuele maatschap. Het was zoals Schuimstra en Joke hadden aangegeven al 

crisis vanaf 2006. 
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26. Karel en Dennis 

 

Een paar dagen later sprak Wouter met Karel Verwoert en Dennis 

Roolders. Beiden waren tot de fusie vennoot bij Waal en Rijn 

accountants. Ze wilden per se samen het gesprek voeren met Wouter. 

‘We kennen elkaar al vijfentwintig jaar en hebben altijd alles samen 

gedaan dus deze gesprekken ook. De uitkomsten van de assessments 

zullen voor ons geen verrassingen bevatten, dus wat ons betreft is het 

een gesprek onder zes ogen.’ Het kantoor van Waal en Rijn kende nog 

wel een receptie; een dame in een witte blouse met spijkerbroek heette 

Wouter welkom en vroeg of hij een kopje koffie wilde. ‘De heren zijn nog 

even in bespreking, maar gaat u maar vast in de spreekkamer zitten.’  

 

Toen Wouter naar de spreekkamer liep, viel het hem op dat op het kantoor een 

gezellige drukte heerste. Een heel andere sfeer dan bij de vestiging waar 

Schuimstra de scepter zwaaide. Terwijl Wouter in de spreekkamer zat speelde hij 

wat met zijn smartphone om de tijd te doden. Na een minuut of tien werd er op 

de deur geklopt. Twee kalende mannen kwamen binnen. De een was al grijs, de 

ander leek zijn originele haarkleur nog te hebben. De grijze man stelde zich voor 

als Dennis Roolders waarna hij naar de andere man wees en zei ‘Karel Verwoert’. 

  

Wouter gaf beide heren een hand. ‘Je bent al voorzien,’ merkte Karel op terwijl 

hij naar het kopje op de tafel wees. ‘Laten we snel van wal steken, want om 

11.00 uur heb ik een vervolgbespreking. Wat heb je ons te melden?’ Wouter 

merkte op dat hij niet zoveel te melden had, maar vooral benieuwd was naar het 

verhaal van Karel en Dennis. ‘Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?’ wilde 

Wouter weten. ‘ Zal ik het woord doen?’ vroeg Karel, dan kan jij eventuele hiaten 

aanvullen. Dennis knikte, waarna Karel van wal stak. ‘Wij hebben samen bij een 

Big4 kantoor gewerkt. Ongeveer tien jaar geleden zijn we daar weggegaan en 

voor ons zelf begonnen. Na een jaar liepen we Tom Vaillard tegen het lijf. Tom 

was al midden vijftig en zocht een opvolger. Na een paar gesprekken hebben we 

besloten om samen te gaan onder de naam Waal en Rijn accountants. Tom was 

de fiscalist en Dennis en ik zijn beiden RA. Die samenwerking was een goede zet, 

want vanaf dat moment zijn we continu gegroeid en daar zijn we nog steeds erg 

trots op.’ 

  

‘En toen,’ vroeg Wouter ‘toen zijn jullie op enig moment een fusie aangegaan 

met Schuimstra?’ ‘Tja, dat hadden we misschien niet moeten doen,’ zei Karel. 

‘Hoezo niet?’ ‘Nou de samenwerking heeft behalve een gezamenlijke naam nog 

niet veel opgeleverd.’ ‘Maar waarom zijn jullie dan gefuseerd?’ ‘Nou eigenlijk ben 

ik daar schuldig aan,’ reageerde Dennis. ‘Ik ken Manfred Schuimstra goed. We 

hebben een gezamenlijke hobby en dat is zeilen. Tijdens het skûtsjesilen in 2010 

kregen we het over de problemen in onze maatschappen en toen stelde Manfred 
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voor om eens door te spreken over een nadere samenwerking. Bij Schuimstra 

hadden ze te maken met vennoten die wilden uittreden, wij zaten met een 

probleem doordat we voor Tom nog geen waardige vervanger hadden en beiden 

hadden we moeite om te voldoen aan de eisen die de AFM stelt. Dus ik ben naar 

Karel gegaan en heb tegen hem gezegd dat we eens met Schuimstra om tafel 

moesten. Karel zag het eerst niet zo zitten. Het kantoor van Schuimstra is toch 

een stuk groter, maar na een gezamenlijk gesprek met Manfred begon ook Karel 

enthousiaster te worden. Tom maakte het allemaal niet zoveel uit. ‘Ik wil niet 

over mijn graf heen regeren, het belangrijkste is dat we er financieel goed 

uitkomen.’ Van het een kwam het ander. Een paar maanden later was de fusie 

een feit.’  

  

Karel pakte de draad weer op. ‘Intussen zijn we er echter achter dat het kantoor 

van Schuimstra een heel andere cultuur kent dan de onze. Wij zijn bijvoorbeeld 

een informeel kantoor, bij Schuimstra niet, daar is alle veel formeler. Wij vinden 

het belangrijk om met plezier ons werk te doen. Bij Schuimstra vindt men de 

winst per vennoot vooral belangrijk. Geld interesseert ons gewoon minder. Niet 

dat we het geld over de balk gooien, maar we hoeven niet het onderste uit de 

kan te hebben.’ 

  

‘Jullie zouden toch ook in een pand gaan zitten?’ reageerde Wouter. ‘Dat klopt, 

maar ik weet niet of dat op korte termijn gaat gebeuren. Het pand waar we nu in 

zitten hebben we op de top van de markt gekocht. Voorlopig zie ik geen kopers 

aan de horizon verschijnen die dit pand voor eenzelfde prijs willen kopen.’ ‘En 

hoe staat het met de andere beoogde synergievoordelen?’ vroeg Wouter. ‘Nou, 

dat hangt van het onderwerp af. Door de samenwerking met Joke hebben we 

een prima invulling gerealiseerd voor het gat dat Tom achterliet. Als het gaat om 

de wettelijke controle, dan merk ik op dat de wil er wel is, maar dat de 

praktische uitvoering te wensen overlaat. We gebruiken verschillende software, 

dus het is niet makkelijk om personeel uit te wisselen. Voor het overige zijn de 

voordelen klein en wellicht zelfs negatief.’ 

  

‘Daar komt nog bij,’ vulde Dennis aan ‘dat de samenwerking in de maatschap bij 

Schuimstra suboptimaal is en dan druk ik mij eufemistisch uit. Ik spreek geen 

waardeoordelen uit, maar de manier waarop Manfred en Daan met elkaar 

omgaan doet de zaak geen goed.’ ‘Het werkt verlammend,’ aldus Karel. ‘En de lol 

van de fusie is er bij mij wel vanaf. Daar kan Dennis niets aan doen. Maar als ik 

dit van tevoren had geweten dan was ik er nooit aan begonnen.’ 

  

  



59 
 

27. Joop spreekt 

 

Inmiddels heeft Joop de katheder betreden. Hij kijkt de aula rond terwijl 

hij het papier waarop zijn toespraak staat openvouwt. Na een korte kuch 

neemt hij het woord: ‘Geachte familie, vrienden, kennissen, collega’s en 

andere belangstellenden, 

Beste Manfred, 

Het is vreemd om hier nu te moeten staan. Jouw leven was nog lang niet 

klaar. Te vroeg ben je weggerukt uit ons leven. Vanaf nu laat de horizon 

altijd een schaduw zien. Die schaduw staat voor de plannen die je nog 

had willen realiseren. Maar aan de horizon schijnt ook een zon. Die zon 

staat symbool voor al het goede dat je aan ons achterlaat.’ 

 

‘Je hebt een lastig leven geleid. De dood van je moeder toen je 12 jaar was, 

heeft je nooit losgelaten. Je vader deed al snel een beroep op je. Toen je 15 jaar 

was hielp je hem al met het bijwerken van administraties. Zeven jaar later kwam 

ik bij jouw vader in dienst. Ik ben blij dat hij jou toen de kans heeft gegeven om 

de opleiding tot registeraccountant te volgen. Het was een pittige tijd. Overdag 

was je druk met het werk. Op vrijdagmiddag en zaterdag moest je de 

schoolbanken in. Omdat je zowel je studie als je werk serieus nam, had je geen 

tijd voor vakantie. Ik denk dat veel jongeren dat niet zullen begrijpen. Maar het 

was een andere tijd. De zaken gingen voor het meisje. Je wist niet beter. 

  

Later heb je wel eens aangegeven dat die mentaliteit er voor gezorgd heeft dat 

je niet in staat was om een langdurige relatie op te bouwen. Daar had je spijt 

van. Naar buiten toe deed je er stoer over. Maar diep in je hart had je het graag 

allemaal anders gezien. Je was trots op je kinderen. Je stimuleerde ze om 

voldoende tijd vrij te maken voor hun partner, vrienden en vrije tijd. Juist omdat 

jij daar zelf de rust niet voor kon vinden. 

  

Manfred, behalve een collega was je voor mij ook een goede vriend. Onze 

karakters waren totaal verschillend. Daar waar jij de kansen en de uitdagingen 

zag, ging ik voor het koesteren van het vertrouwde voor alles wat al was 

opgebouwd. Maar desondanks hadden we altijd respect voor elkaar. We hebben 

het ook vaak gehad over je rusteloosheid. Er waren dagen dat je er zelf ook last 

van had. ‘Ik ben moe van mezelf,’ zei je dan. Je was gelukkig als je kon zeilen. 

‘Daar wordt ik nu echt rustig van,’ zei je dan tegen mij. Hoewel ik mij afvraag of 

je wel van rustig zeilen hield. Dat je een man van competitie was, daar hebben 

je hockeymaten al voldoende bij stilgestaan. 

  

Manfred, je bent gestorven in het harnas. Tijdens een van onze strategiesessies 

een aantal jaren geleden heb je aangegeven dat je als het aan jou lag 

doorwerkte tot je 80e. Helaas is die tijd jou niet gegeven. Vandaag nemen we 
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afscheid van jou, een markante man. Soms dominant maar altijd met het hart op 

de goede plaats. Rust in vrede.’ 

  

Toen Joop klaar was met spreken bleef het muisstil. Wouter was onder de indruk 

van de woorden die Joop had gesproken. Tijdens zijn gesprek twee jaar geleden 

had hij al gemerkt dat er een speciale band was tussen Joop en Manfred. Joop 

had Manfred onder zijn hoede genomen toen hij daar in 1975 ging werken. 

Weliswaar scheelde Joop maar drie jaar met Manfred. Maar de vader van 

Manfred was gevoelig voor de argumenten van Joop en had zijn zoon uiteindelijk 

de mogelijkheid geboden om een studie te volgen. Een kans die Manfred met 

beide handen had aangegrepen. In het gesprek met Wouter had Joop 

aangegeven dat de vader van Manfred geen gemakkelijke man was. Hij eiste 

veel van zijn medewerkers, maar nog meer van zijn kinderen. Het is werken of 

leren, zei hij tegen zijn kinderen. Aan lanterfanten heb ik een hekel. Toen 

Manfred in 1970 het voortgezet onderwijs had afgerond had hij hem min of meer 

gedwongen om fulltime op het administratiekantoor te komen werken. Toen de 

vader van Manfred in 1985 plotseling overleed, had Manfred aan Joop gevraagd 

of hij hem wilde helpen bij het voortzetten van het kantoor. ‘In mijn eentje red ik 

dat nooit.’ Joop had aangegeven dat hij dat eerst met zijn vrouw wilde 

overleggen. ‘Ik doe niets zonder haar goedkeuring. Ze kent mij beter dan ik.’ De 

volgende dag had hij aan Manfred laten weten ‘dat de zaak rond was’. Vanaf dat 

moment hadden ze er samen de schouders onder gezet en hadden ze het 

administratiekantoor in de loop van de tijd omgebouwd naar een 

accountantskantoor. ‘In die tijd was dat ook al een hele klus,’ had Joop 

aangegeven. 

  

Midden jaren negentig had Manfred aan Joop aangegeven dat hij het kantoor 

wilde laten groeien. ‘Met deze omvang bestaan we over vijf jaar niet meer. 

Alleen groei kan ons redden.’ Joop had aangegeven dat het van hem allemaal 

niet zo hoefde. Maar hij wilde de ambities van Manfred ook niet in de weg staan. 

Toen de groei eenmaal goed op gang kwam, leek een uitbreiding van het 

vennotenteam een volgende logische stap. Dat het voor de toetredende 

vennoten niet altijd even makkelijk was, besefte Joop ook wel. Manfred ging er 

van uit dat vennoten net zo hard werkte als hijzelf en op een zelfde manier 

waren toegewijd. ‘Het is een cadeau dat je vennoot mag worden. Besef hoeveel 

mensen hier graag hadden willen zitten. Jij hebt die kans nu van mij gekregen en 

dan moet je hem waarmaken ook,’ zei hij als een pas toegetreden vennoot na 

verloop van tijd begon te mopperen over de lange werkweken die hij moest 

maken. Pas met de komst van het vierde kind van Joke was in die mentaliteit 

van Manfred enige verandering gekomen. 
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28. Terug naar de bron 

 

Elke maatschap heeft zo haar eigen verhaal, besefte Wouter. Dat is ook 

logisch; een maatschap bestaat uit mensen. Mensen met een 

persoonlijke geschiedenis. Als die unieke mensen met elkaar gaan 

samenwerken, dan vormen zich patronen en in de loop der jaren 

ontstaat er een cultuur. Die cultuur zet zich steeds meer vast in de 

organisatie, zoals een rivier uiteindelijk het landschap vormt. Wil je 

meer weten over de rivier, dan zul je terug moeten naar de bron. Dat 

geldt ook voor organisaties; je snapt een organisatie alleen maar als je 

teruggaat naar haar bron; naar de geschiedenis van de mensen die op 

enig moment besloten om samen te gaan werken. Doe je dat niet, dan 

kom je vaak niet verder dan het bestrijden van symptomen. Dat gold ook 

voor de maatschap waarvan Manfred – en eigenlijk de vader van 

Manfred – de basis had gelegd. 

 

Het harde werken was Schuimstra bij wijze van spreken met de paplepel 

ingegoten. Ten diepste minachtte hij de mensen die niet volop gingen voor het 

resultaat. Hij had een hekel aan mensen die klaagden en mopperden en met 

zieke medewerkers wist hij zich helemaal geen raad, laat staan met vennoten. 

Tijdens het assessmentgesprek met Wouter was Schuimstra daar heel open over 

geweest: ‘Daarom vond hij Daan maar een zwakkeling. Die man heeft geen 

ruggengraat. Van elk virusje heeft hij last en als het buiten maar een beetje 

waait, dan valt hij om.’ Toen Wouter voorzichtig opperde dat Schuimstra in het 

gedrag van Daan ook een zekere rol speelde, was hij in lachen uitgebarsten. 

‘Leuk geprobeerd, maar die man is niet uit het goede hout gesneden. Hij heeft 

geen winnaarmentaliteit. Hij is achterbaks en probeert over de ruggen van 

anderen succesvol te worden.’ Wouter had doorgevraagd. ‘Maar je hebt hem wel 

vennoot laten worden?’ ‘Ja, maar ik ben er nu achter dat hij een hielenlikker is. 

Als we hem toen al die testen van jou hadden laten doen, dan was dat er vast 

uitgekomen. Maar ik kan hem nu niet meer zomaar uit de maatschap zetten. 

Daar zijn er meer voor nodig.’ ‘Maar hoe kijk je dan tegen de toekomstige 

samenwerking aan?’ ‘Nou ik hoop dat hij zelf ontdekt dat hij in deze maatschap 

niet op zijn plaats is. Als hij morgen weggaat, dan verliezen we er niets mee.’ 

  

‘Maar als Joop en Paul binnenkort uittreden, dan heb je volgens mij wel een 

probleem.’ Schuimstra haalde zijn schouders op. ‘Ik denk dat we dan zo een 

ander hebben. Het is gewoon een slechte belastingadviseur.’ ‘Welke invloed heeft 

jouw veroordeling door de tuchtrechter op deze opvatting?’ ‘Geen enkele, ook 

vóór die tijd was Daan al een slechte adviseur. Wat ik hem persoonlijk kwalijk 

neem, is dat hij mij erin geluisd heeft. Hij wist dat die berekeningen niet klopten 

en hij heeft mij er toch voor laten tekenen. Dat had hijzelf moeten doen.’ ‘Maar 

jij bent degene geweest die de handtekening heeft gezet. Je had toch ook 
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kunnen zeggen ‘Beste Daan, teken zelf maar’?’‘In principe heb je gelijk. Maar de 

bank wilde een handtekening van een accountant hebben. Dus heb ik getekend. 

Natuurlijk had ik zelf ook meer onderzoek moeten doen. Maar ik vertrouwde 

hem. Volkomen ten onrechte blijkt nu. Die broer die door zou gaan, was een 

persoonlijke kennis van hem. Dat had hij aan mij moeten vertellen. Nu hoorde ik 

er pas van tijdens de voorbereiding van de procedure bij de rechtbank. Dat is 

wat mij steekt. In een maatschap moet je blindelings op elkaar kunnen 

vertrouwen en nou durft die slappeling ook nog voor te stellen dat ik een deel 

van mijn winst moet inleveren wegens mogelijke reputatieschade. Het is alleen 

jammer dat meneer vergeet dat hij de oorzaak is van die reputatieschade en niet 

ik. Dat neem ik hem kwalijk.’ ‘Het zit u duidelijk nog hoog’, had Wouter 

geconcludeerd. ‘Ja, dat heb je goed samengevat. Maar ik laat mijn levenswerk 

niet door hem kapot maken. Ik heb er na het overlijden van mijn vader voor 

geknokt om van het kantoor te maken wat het nu is.’ Wouter vroeg zich af 

hoeveel tijd er overheen zou gaan voordat Schuimstra en Daan weer ‘on 

speaking terms’ zouden kunnen zijn; het conflict was met emoties en 

waardeoordelen omgeven en er werden allerlei niet relevante zaken bijgehaald. 

Hij was benieuwd naar Daans kant van het verhaal. 

  



63 
 

29. Daan ontploft 

 

‘Als ik Schuimstra tegenkom op het zebrapad, dan rijd ik door. Zeker 

weten. Hij haalt mij het bloed onder de nagels vandaan. Hij maakt mijn 

leven kapot,’ briest Daan terwijl hij met zijn vuist op tafel slaat.  

‘Dat is een heftige reactie’, zegt Wouter. ‘Ik neem aan dat je hem niet 

echt dood wil hebben?’  

‘Nou, ik zou er geen traan om laten als hij nu omvalt. Het zou beter zijn 

voor iedereen en zeker voor de maatschap. Die man verdraait alle feiten. 

Werkelijk waar. Geloof jij die verhalen van Schuimstra dan wel?’ 

 

Wouter laat een stilte vallen. Hij is wel wat gewend. In individuele gesprekken 

komt er nogal eens wat emotie los en is verbaal geweld vaak niet van de lucht. 

Zeker als conflicten al langer spelen. Wouter heeft in zijn werkzame leven een 

keer meegemaakt dat vennoten elkaar fysiek in de haren vlogen. Met een 

kapotte bril en een tand door de lip als gevolg. Wouter zag dat Daan weer wat 

rustiger werd en hij bereidde zijn vraag voor. ‘Hoe ben je in deze maatschap 

terecht gekomen?’ Daan zuchtte en stond op. ‘Ik ga even een glas water halen. 

Wil jij ook wat?’ Even later kwam Daan weer terug met een kan water en twee 

glazen. 

  

‘Je vroeg hoe ik in deze maatschap terecht was gekomen? Nou, eens even 

denken. 1 januari 2000 of eigenlijk 2 januari 2000 ben ik hier begonnen. Ik 

werkte bij een klein kantoor, had daar mijn opleiding tot 

federatiebelastingadviseur afgerond. Toen zag ik een advertentie staan van 

Schuimstra accountants. Waarop ik gesolliciteerd heb. Daarna ben ik dus 

aangenomen, anders zat ik hier niet. Toen ik kwam merkte ik al snel dat de 

organisatie last had van groeistuipen. Joop en Schuimstra waren 

verantwoordelijk voor alles. Gevolg was dat ze aan heel veel zaken niet 

toekwamen. Functioneringsgesprekken werden steeds uitgesteld. Het 

computersysteem moest vervangen worden. Factureren gebeurde eens per 

kwartaal waardoor het nogal eens voorkwam dat je het salaris te laat kreeg. 

Want dan moesten eerst een paar debiteuren gebeld worden. Maar de klanten 

bleven maar komen. Ik heb toen gezegd dat ze eens na moesten gaan denken 

over het professionaliseren van de interne organisatie. Misschien zou het handig 

zijn als ze een aantal taken delegeerden, waardoor zij dan tijd over hielden voor 

zaken die er echt toe doen. Daar stonden ze welwillend tegenover. Maar een 

maand later was er nog niets veranderd. Dus ik heb dat balletje nog maar een 

paar keer opgeworpen.’  

  

‘Een hoop dynamiek dus’, vat Wouter samen. Hij kijkt naar het bureau van Daan 

en het valt hem op dat alles keurig netjes een plek heeft. De nietmachine, de 

perforator. De foto van zijn vrouw en zijn kinderen. ‘Zijn dat je kinderen?’ Daan 
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knikt. ‘Daar doe ik het allemaal voor. Ik wil dat ze een goed leven hebben en dat 

is hard werken.’ ‘Werkt je vrouw ook?’ ‘Nee, ik wil dat zij er is voor de kinderen. 

Dat hebben we samen zo afgesproken. Het is niets voor kinderen als de moeder 

er niet is als ze thuiskomen. Mijn vrouw is het daar mee eens. Ja, ik weet dat er 

mensen zijn die dit maar ouderwets denken vinden. Maar ik ben niet gelovig of 

zo. Het is gewoon mijn opvatting.’ 

  

Wouter schenkt zichzelf een glas water in en zegt ‘Dat mag, ik heb geen 

waardeoordeel over de wijze waarop jij de zaken thuis regelt. Iedereen doet dat 

weer op een andere manier.’ Daan glimlacht. ‘Ja, ik snap die Joke niet. Als ze 

met mij was getrouwd dan had ik niet toegestaan dat zij nog zou werken. Die 

man van haar heeft een topbaan als advocaat, waarom moet zij nu ook nog 

zonodig werken. Daar lijden haar kinderen alleen maar onder. Ze heeft er nota 

bene vier.’ Wouter kijkt naar buiten en ziet een oudere vrouw een kinderwagen 

duwen. Misschien wel een oppasoma, bedenkt Wouter. ‘Maar jij, hebt er wel een 

oordeel over’ zegt Wouter. ‘Ja, dat mag toch.’ ‘Zeker, ik zeg alleen dat jij daar 

wel een oordeel over hebt. Jij vindt het eigenlijk niet gepast dat vrouwen werken 

als ze kinderen hebben.’ ‘Dat heb ik niet gezegd. Ik vind alleen dat moeders 

thuis moeten zijn.’ Wouter besloot niet verder in discussie te gaan. Dat had geen 

zin. De wijze waarop Daan redeneerde kwam overeen met de uitkomsten uit zijn 

assessement. Wouter stond iedere keer weer verbaasd dat je met een relatief 

beperkte vragen- en stellingenlijst tot zo’n goede beschrijving van iemands 

gedragsprofiel kon komen. 

  

Ook in het geval van Daan was de analyse weer een schot in de roos. ‘U bent 

een moeilijke man voor uzelf’, zegt Wouter. ‘Vind je?’ vraagt Daan. ‘Nou, ik 

luister naar je en ik krijg bevestigd wat al in het rapport beschreven staat.’ ‘Ja, 

bijzonder die beschrijving in het rapport. Heel veel dingen kloppen. Zo ben ik 

inderdaad. Alhoewel ik sommige zaken wel wat scherp vind neergezet. Volgens 

mij ben ik helemaal niet iemand die snel een conflict heeft.’ Wouter glimlacht. 

‘Lees het rapport thuis nog maar eens keer rustig na. Ik maak graag een 

vervolgafspraak om nog een keer door te spreken over jouw relatie met 

Schuimstra. Misschien is het goed dat jij jouw kant van de zaak eens op papier 

zet. Je hoeft het mij niet toe te mailen. Maar als je het op papier zet, dan creëer 

je al wat afstand, dat wil nog wel eens helpen.’ ‘Moet Schuimstra dat ook doen?’ 

vraagt Daan. ‘Ga je niet vergelijken met Schuimstra, ieder mens is uniek en 

heeft zijn eigen aanpak’, zegt Wouter terwijl hij de stoel aanschuift. ‘Ik heb 

iedereen hier beloofd dat ik niets uit de individuele gesprekken zal delen. Dat doe 

ik dus ook niet met jou. Ik hoop dat je dit begrijpt.’ ‘Ik snap het’, zegt Daan nog 

niet geheel overtuigd en hij geeft Wouter een hand. ‘Tot volgende week.’ 
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30. Sfeer proeven 

 

Tussen de middag at Wouter een broodje in de kantine. Even de sfeer 

proeven, noemde hij dat. De gesprekken met vennoten vonden vaak toch 

plaats in wat steriele omgevingen. Weliswaar had ieder zijn kamer op 

eigen wijze ingericht, maar een kantine of een plek waar medewerkers 

samen aten zorgde voor een correctie van het beeld dat Wouter uit de 

individuele gesprekken opbouwde. Werd er gelachen tijdens het eten? 

Spraken medewerkers over privézaken of werd er alleen maar over het 

werk gesproken? Wie zat er alleen? Wie zaten er bij elkaar? 

 

Namen mensen broodjes mee of werd de tafel massaal gedekt? Er waren 

kantoren waarbij de medewerkers een gezamenlijke lunchpot hadden. Daarnaast 

was Wouter ook benieuwd of er mensen waren die achter hun bureau bleven 

zitten of dat er ook een rondje werd gelopen. Kleine aanwijzingen die veel 

vertelden over het sfeer en het karakter van een organisatie. Wouter ging aan 

een tafel zitten met op het oog jonge mannen en vrouwen. ‘Wat doe jij hier? Ik 

zal me trouwens even voorstellen: ik heet Wim.’ De anderen lachten. ‘Ik 

ondersteun jullie organisatie bij het maken van een aantal keuzes’ antwoordde 

Wouter diplomatiek. ‘Ga je die Daan eruit werken?’ vroeg een jongedame. ‘Sorry, 

ik heet Paula.’ Grappig, dacht Wouter, jonge mensen hebben vaak de neiging om 

eerst iets te zeggen of te vinden en daarna maken ze excuses omdat ze hun 

naam niet hebben gezegd. ‘Nou, daar heb ik niets van te vinden.’ ‘Echt zo’n 

consultantsantwoord’ reageerde Wim. Opnieuw lachten de anderen instemmend. 

‘Vertel nou maar even echt hoe het zit. Iedereen hier weet dat het niet botert 

met Daan. Het is trouwens ook een echte controlfreak. Hij wil altijd van iedereen 

weten wat hij aan het doen is en wat ze van andere vennoten vinden. Nogal 

bijzonder, vind ik. Maar goed, ik had je een vraag gesteld.’ 

  

Wouter hield wel van dit soort spontaniteit waarbij geen blad voor de mond werd 

genomen. ‘Momenteel heb ik met alle vennoten een gesprek en ik heb geen 

opdrachten meegekregen. Meer kan ik je ook niet vertellen.’ ‘Maar je hebt toch 

wel een mening?’ probeerde Paula. ‘Als ik nu al een mening zou hebben, dan zou 

ik geen knip voor de neus waard zijn.’ ‘Respect’ zei Paula tegen Wim. ‘Ja, 

jongens, respect’ en hij gaf Wouter een high five. ‘Volgen jullie allemaal de 

accountantsopleiding?’ wilde Wouter weten. ‘Paula en ik wel. Wim en Christel 

niet’ zei een jongen met rossig haar. ‘Hoe heet jij?’ ‘Ik heet Raymond.’ ‘Die 

accountantsopleiding, daar kun je niets mee’ reageerde Wim. ‘Ik doe de 

opleiding fiscaal recht, dat heeft toekomst.’ ‘En wat doe jij?’ vroeg Wouter aan 

Christel. ‘Ik studeer informatica. Volgens mij is dat het vak van de toekomst. 

Uiteindelijk wordt het werk van die fiscalisten straks ook volledig 

geautomatiseerd. Alleen, dat weet Wim nog niet’ zei ze lachend terwijl ze Wim 

een knipoog gaf. 
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‘Waarom hebben jullie voor de accountantsopleiding gekozen?’ Wouter keek naar 

Paula en Raymond. ‘Ik vind het leuk om met cijfers en mensen bezig te zijn. Het 

is een breed vakgebied. Geen dag is hetzelfde’ reageerde Paula. ‘Volg je de 

opleiding voor RA of AA?’ ‘Ik doe de RA-opleiding en Raymond de AA-opleiding’. 

In de praktijk maakt het allemaal niet zoveel uit.’ ‘Waarom heb jij dan gekozen 

voor de AA-opleiding?’ Raymond kauwde zijn brood weg en antwoordde: ‘Ik vind 

het leuk om met mensen om te gaan. Die controle zegt me niet zoveel. Hoewel 

ik er uiteindelijk niet aan ontkom. Maar ik denk toch dat een AA meer rekening 

houdt met de belangen van de klant dan een RA. Maar ik ben het met Paula eens 

dat de opleiding niet zoveel uitmaakt. Veel vakken die ik heb, heeft zij ook.’ ‘Ik 

hoor ook wel eens mensen zeggen dat de accountant zijn langste tijd gehad 

heeft. Ben je niet bezig met de verkeerde opleiding?’ stookte Wouter. Paula 

reageert direct: ‘Nee, hoor ik denk dat we altijd behoefte blijven houden aan 

accountants. Het is alleen jammer dat de opleiding niet meer aansluit op de 

praktijk van alledag. Je leert bijvoorbeeld veel te weinig over ICT.’ 

  

‘Daarom heb ik dus gekozen voor informatica. Ik geloof dat we steeds meer met 

big data gaan doen en ik weet nu al dat een accountant daar geen verstand van 

heeft. Laat staan dat hij weet hoe dat moet worden gecontroleerd’ zei Christel. 

‘Niet dat het hier allemaal zo perfect is; er is nog een hoop oude troep. Sommige 

pc’s kunnen echt niet meer; verkeerde zuinigheid. Maar over mijn eigen pc hoor 

je mij niet klagen, daar kan ik wel mee uit de voeten bij onze klanten.’ ‘Het kan 

inderdaad allemaal nog wel wat hipper en vlotter’ merkte Paula op. ‘Maar ja, er 

zit hier ook een hoop oud volk. Die komen niet zo snel meer mee. Er is zelfs een 

vennoot die geen eens een computer heeft. Dat kan toch niet meer.’ ‘Ho, ho. 

Joop heeft inmiddels wel een iPad en daar is hij heel handig mee. Er is dus 

vooruitgang’ zei Wim. ‘Nou, hij gebruikt die iPad vooral om de foto’s van zijn 

kleinkinderen aan iedereen te laten zien’ zei Christel. ‘Dat kan mijn opa ook.’ 

‘Nou, ik kreeg laatst anders een mailtje van hem. Dus hij kan nu ook mailen’ zei 

Wim. ‘Verstuurd via mijn iPad stond eronder.’ ‘Weet je zeker dat dit niet door 

een medewerker is gedaan?’ vroeg Christel. ‘Gelet op het tijdstip, denk ik dat hij 

het zelf heeft gedaan. Om 22.00 uur zit hier niemand meer op kantoor’ 

reageerde Wim. ‘Nou, hoe dan ook, als het om ICT gaat zijn er nog heel wat 

verbeteringen mogelijk. Noteer dat maar, meneer de onderzoeker’ zei Christel 

plagend tegen Wouter. 
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31. Hoe zou jij de samenwerking tussen de 

vennoten typeren? 

 ‘Het is hier geen familie’ zei Yasin. ‘Als dit een Turks bedrijf zou zijn, 

dan zou er veel meer aandacht voor elkaar zijn. Het is allemaal erg 

individueel. Er is weinig warmte.’ 

Wouter keek naar de diverse foto’s op het bureau. Zo te zien allemaal 

familie. Hij vroeg ‘Heb je altijd in Nederland gewoond?’ 

‘Ja’ zei Yasin. ‘Mijn grootvader is begin jaren zestig naar Nederland 

gekomen. Ik ben de zogenaamde derde generatie. Ik kom nog wel 

regelmatig in Turkije want daar woont veel familie. Maar ik voel me 

thuis in Nederland.’ 

 

‘Hoe zou jij de de samenwerking tussen de vennoten typeren?’ vroeg Wouter. 

Yasin verschoof zijn stoel en zei: ‘We werken hier redelijk langs elkaar heen. 

Iedere vennoot heeft zo zijn eigen zaken waar hij druk mee is. Natuurlijk is er 

wel werkoverleg. Maar die duren altijd zo ontzettend lang. Ik word er slaperig 

van.’ Hij lachte. ‘Wat natuurlijk bijzonder is, is dat Daan regelmatig wegblijft en 

dat we dat met zijn allen goedvinden. Maar goed, ik heb niet zoveel met Daan te 

maken, dus het kan mij niet zoveel schelen. Ik heb veel met Karel te maken. Een 

fijne vent. Hij is heel rustig en integer. We praten ook veel met elkaar over onze 

overtuigingen. Hij is christelijk en ik geloof in Allah, maar ik denk dat we qua 

normen en waarden toch over heel veel zaken hetzelfde denken. Dat geeft toch 

wel houvast als we het over dilemma’s in het accountantsberoep hebben.’ 

‘Is er veel verandert sinds 2006 toen jij hier kwam werken?’ vroeg Wouter.  

‘Nou toen ik in 2006 begon hing de functie van complianceofficer er maar wat bij. 

Tegenwoordig maken we daar toch wel meer werk van. Dat geldt ook voor de 

opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen. In 2006 waren we van mening dat de 

Wta dat niet voorschreef, maar nu pakken we het serieus op. We hebben 

daarvoor afspraken gemaakt met een extern bureau. De praktijk leert dat ze 

bijna altijd wat vinden. Dat vinden onze controlemedewerkers nooit zo leuk, 

maar kennelijk is er toch sprake van een soort bedrijfsblindheid. Daarnaast 

neemt men het nu serieus als ik iets opmerk, dat was een aantal jaren geleden 

toch wel anders, toen werd er vaak nog wat lacherig gedaan als ik wat 

opmerkte.’ 

‘En het meest recente bezoek van de AFM hoe is dat gevallen?’ vroeg Wouter. 

‘Tja, wat zal ik daarvan zeggen. Ik vind dat ze op teveel slakken zout leggen. 

Een vinkje niet gezet is toch al weer een opmerking. Aan de andere kant vond ik 

de dame en de heer van de AFM wel deskundig. Ze stelden zinnige vragen en je 

kon merken dat ze echt wel wisten wat een controle inhield. Maar wat ik zeg, 

soms zijn ze erg pietluttig. Overigens leid ik uit gesprekken met medewerkers 

van andere kantoren af, dat het bij ons nog redelijk goed zat. Sommige kantoren 

hebben toch nog hele lijsten met verbeterpunten meegekregen. Wat bij ons 

beter kan is de evaluatie van het kwaliteitssysteem. We passen dat niet continue 
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aan op basis van onze bevindingen. Dat komt vooral door de werkdruk. Vaak 

neem ik mij voor om dat in de zomer te doen, maar meestal glipt er dan toch 

nog van alles tussendoor waardoor dit er bij in schiet. Maar goed met Karel heb 

ik afgesproken dat we daar mede naar aanleiding van de opmerkingen van de 

AFM toch serieus werk van gaan maken.’ 

‘Wat vindt je eigenlijk van de strubbelingen tussen Schuimstra en Daan?’ vroeg 

Wouter. 

‘Ik heb er niet zoveel last van en ik vind er ook niet veel van. Het zijn mijn zaken 

niet. Ik weet niet wat er gebeurd is. De relatie tussen hen beiden is zolang ik hier 

werk al stroef. Maar goed ik kan met beiden goed opschieten. Ze hebben allebei 

hun eigenaardigheden. Wat ik bij Daan wel waardeer is dat hij zo goed voor zijn 

vrouw en kinderen zorgt. Maar goed, zoals gezegd verder heb ik over de 

strubbelingen geen mening. De rechter heeft gesproken en dan moet het goed 

zijn.’ 

Wouter bedankt Yasin voor het gesprek terwijl deze naar de deur liep. Ze 

schudden elkaar de hand, waarna Wouter door de gang naar buiten richting zijn 

auto liep. 
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32. De koffieautomaat 

 

Na twee vrije dagen had Wouter een gesprek met Joke. Zij liep op hem 

toe en gaf hem een hand. ‘Ik zag je al aankomen. Wil je koffie? Dan 

lopen we meteen naar de koffieautomaat.’ 

‘Lekker,’ zei Wouter. 

Bij de koffiemachine aangekomen zei Joke: ‘Wat wil je hebben we 

hebben keuze genoeg.’ 

Wouter zag dat de koffiemachine allerlei soorten koffie kon produceren: 

espresso, cappuccino, wiener-melange, chocolademelk. ‘Doe maar een 

gewone koffie.’ 

 

Terwijl de koffie liep sprak Joke verder. ‘Die koffiemachine is tegenwoordig een 

must, anders hou je geen personeel meer vast. Ik heb een klant die koffie en 

thee verkoopt en die zegt dat door de opkomst van de espressomachine thuis er 

een heel andere koffiebeleving is. Een paar jaar geleden hadden wij nog een 

senseo, maar je proeft toch echt wel het verschil met koffie uit een 

espressomachine. Ik gebruik een percolator. Dat is toch ook wel een heel 

bijzondere ervaring van koffiezetten.’ Joke pakte haar koffie uit de automaat en 

samen liepen ze door de gang. Zij zwaaide de deur van haar kamer open en 

wees naar een tafel in het midden van de kamer. ‘Ga zitten.’ Wouter zetelde zich 

in de stoel en constateerde dat een plezierige zit. ‘Zo en wat vond je van mijn 

profiel, kwam ik er nog een beetje goed uit?’ vroeg Joke lachend. 

‘Nou, je komt er uit zoals je bent. Daar moet je geen waardeoordeel aan hangen. 

Een profiel is niet goed of fout,’ zei Wouter. 

‘Dat snap ik,’ gaf Joke aan terwijl ze haar hand even subtiel op Wouters arm 

legde. 

‘Je bent mensgericht en redelijk direct. Dat blijkt uit je enthousiasme en je praat 

graag. Daarnaast ben je optimistisch en kun jij je goed aanpassen. Ik zie het ook 

aan de inrichting van je kantoor. Dat is modern en voor een vrouw heb je 

behoorlijk wat stapels op je bureau liggen. Dat jij binnenkort de barbecue 

organiseert past ook helemaal bij jouw profiel.’ 

‘Wat interessant!’ zei Joke. ‘En dat heb jij allemaal bedacht?’ 

‘Nee,’ zei Wouter. ‘De afgelopen jaren ben ik er steeds meer achtergekomen dat 

een gedragsanalyse een belangrijke voorspellende waarde heeft om vast te 

stellen, waar het uiteindelijk fout kan gaan. Om daar wat van te kunnen vinden, 

heb ik diverse trainingen gevolgd en daar heb ik en mijn klanten, zoals jullie veel 

plezier van. Bij een vennotenanalyse kan ik precies zien waar mogelijk conflicten 

ontstaan. Ik zal dat ook uitleggen op de strategiedag. Dat Daan en Manfred met 

elkaar botsen heeft vooral heel veel te maken met hun verschillende 

persoonlijkheidsprofielen, de waarden in het leven die ze belangrijk vinden en 

hun interesses. Maar omdat Daan en Manfred dat niet van elkaar weten, verlangt 

de eens steeds van de ander dat die wordt als hij en dat komt heel vaak voor. 
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Commerciële vennoten verwachten van hun vaktechnische vennoten dat ze 

vaker naar netwerkbijeenkomsten gaan. Vaktechnische vennoten verwachten dat 

commerciële vennoten veel nauwkeuriger gaan werken. Daar zijn maatschappen 

aan kapot gegaan. Daarnaast kom ik heel veel vaak tegen dat vennoten slecht 

aan elkaar weten uit te leggen, wat ze nu eigenlijk precies willen of bedoelen. Zo 

heb ik een maatschap meegemaakt waarbij een vennoot verantwoordelijk was 

voor de administratie en de rapportage. De andere vennoten mopperden iedere 

vergadering dat er geen rapport was over de afgelopen maand. De vennoot die 

daarvoor verantwoordelijk was, die zei dat het rapport er wel was. “Wij zien het 

niet.” Riepen ze dan en dan ging men weer door naar het volgende agendapunt. 

Maar dat punt van die rapportage bleef wel voortsudderen en op het laatst werd 

het een splijtzwam. Toen ik dat onderwerp ter sprake bracht en vroeg: maar 

waar is die rapportage dan? Zei die vennoot: “in het boekhoudsysteem, iedereen 

heeft daar een inlogcode van, dus ik weet niet wat ze iedere keer lopen te 

zeuren.” Ik dacht toen, maar dat zeg je dan toch wel een keer in de vergadering, 

of die vennoten vragen dan toch wel door? Maar nee, zo werkt het niet. Op een 

gegeven ogenblik raken patronen zo ingesleten, dat mensen ze zelf niet eens 

meer herkennen.’ 

‘Dus het is hier niet veel anders dan thuis?’ vroeg Joke. 

‘Inderdaad is er niet zoveel verschil. Alleen kan het wel zo zijn dat iemand op 

kantoor een totaal andere rol vervult dan thuis. Ik ken vennoten die op het werk 

erg introvert zijn en thuis de vader of moeder zijn die allerlei dingen met de 

kinderen of vrienden ondernemen. Dat maakt mijn werk ook zo boeiend.’ 

‘Aha,’ zei Joke. ‘Het feit dat een aantal mannen hier op het werk af en toe zo 

seksistisch zijn houdt niet in dat ze dat thuis ook zijn?’ 

‘Zijn ze hier dan seksistisch?’ 

‘Wil je het echt weten? Het is af en toe heel heftig. Maar als ik het zie of hoor 

dan zeg ik er wel wat van. Hoewel ik natuurlijk zelf ook wel eens heel hard moet 

lachen. Dat is het dubbele, ik heb er zelf ook last van. Ik vind het trouwens 

allemaal wel erg interessant. Heb je nog meer anekdotes?’ 

‘Genoeg,’ zei Wouter, ‘maar ik heb zo een afspraak met Paul. Dus een andere 

keer en je kunt natuurlijk ook een cursus of training volgen. Ik kan wel 

doorgeven waar ik het heb gedaan.’ 

‘Stuur maar op,’ zei Joke ‘en verbaas je niet als je de kamer van Paul 

binnenloopt. ‘ 

‘Hoezo?’ wilde Wouter weten. 

‘Ik zeg niets, ervaar het maar.’ Lachend liep Joke de kamer uit de gang op. 

‘Succes.’ 
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33. Bespiegelingen 

 

Joke had niets te veel gezegd. De kamer van Paul leek wel een Star 

Wars-ruimteschip. De muur hing vol met posters van films als ‘Close 

Encounters of the Third Kind' en andere films uit de jaren ’70. ‘De jaren 

’70, dat is het helemaal’ zei Paul. 'Toen was de muziek nog goed, alles 

was vinyl. Toen had je geen goedkope troep als iTunes of mp3’s of hoe 

dat ook allemaal mag heten. Mijn kleindochter heeft het nu over iets van 

‘Spotevy of zo’. ‘Spotify’, vulde Wouter aan. ‘Ja, Spotify. Maar een deel 

van de jeugd heeft door dat het geluid niets voorstelt. Vinyl komt weer 

helemaal terug.' 

 

'Hetzelfde heb je met kranten en boeken; er zijn er hier die hun krant elke dag 

op de iPad lezen of een boek op een e-reader. Maar een boek moet je voelen, 

papier moet je ruiken. Nee, die digitalisering is uiteindelijk niet goed voor het 

land. Kijk, ik heb wel een iPad, want dat is toch wel gemakkelijk voor de foto’s 

van de kleinkinderen. Maar de tijden zijn veranderd, Ik zeg er niets kwaads over, 

maar ik denk dat we steeds meer van elkaar vervreemden. 

Ik heb weleens in een vennotenvergadering gezegd ‘Als die computers er niet 

waren gekomen, dan hadden we ook niet zulke problemen gehad’. Nu zal het 

mijn tijd wel duren. Ik treed binnenkort uit. Ik vind het wel mooi geweest. Heb 

altijd voor de klanten klaar gestaan. Maar ik wil ook nog een beetje van het 

leven genieten, samen met mijn vrouw. Bij de kleinkinderen langs, wat fietsen. 

Het kan nu nog. Ik snap die Manfred niet, die blijft maar doorwerken. Voor het 

geld hoeft hij het allang niet meer te doen. Wat dat met hem is, ik weet het niet. 

Ik sta af en toe versteld van de energie die hij nog heeft. Maar goed, daar kwam 

je niet voor neem ik aan; om mijn gemopper aan te horen. Ga zitten. Wil je wat 

drinken?’ ‘Nee, ik heb net genoeg gehad bij Joke.’ ‘Ja, Joke die zorgt wel goed 

voor je. Daar boffen we mee.’ 

  

‘Wat zijn je bevindingen over mij?’ Wouter had daarna uitgebreid stilgestaan bij 

het profiel van Paul en uitgelegd dat de persoonlijkheid van Paul voor een aantal 

mensen in de maatschap zorgde voor rust. ‘Je denkt na voordat je iets zegt. 

Hebt niet snel een oordeel. Hoewel ik er net wel even aan twijfelde.’ Paul had 

moeten lachen. ‘Weet je, die jaren ’70 en die automatisering, dat zijn 

stokpaardjes van mij. Mijn vrouw plaagt mij er ook regelmatig mee.’ Paul had 

uitgelegd dat hij best snapte dat het kantoor niet zonder automatisering kon; je 

ontkomt er in het zakenleven niet aan. ‘Maar ik zou toch wel eens willen dat 

mensen privé wat minder naar al die schermpjes zaten te kijken.’ 

  

Toen het over de samenwerking in de maatschap ging, zei Paul: ‘Ik heb nooit 

gesnapt waarom Manfred op een gegeven ogenblik Daan in de maatschap wilde 

hebben. ‘Die past niet’ heb ik gezegd. Maar toen het op stemming aankwam, was 
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Paul de enige geweest die tegen was en zo was Daan in de maatschap gekomen. 

Nu denk ik ‘Zie je wel, ik had gelijk’. Daan en Manfred hebben botsende 

karakters, dat kun je op kilometers afstand al zien. Maar we veranderen er niets 

meer aan.’ Daarna wordt doorgesproken over de opvolging van Paul. 

  

‘Ik denk dat de financiering door de toetredende vennoot nog best een probleem 

kan worden. Banken zijn niet meer zo scheutig als vijftien jaar geleden. Ik ben 

trouwens blij dat we ons nooit hebben laten verleiden tot voorfinanciering van de 

goodwill die we zouden krijgen bij uittreden. Ik ken een vennoot van een ander 

kantoor, die mij vertelde dat ze nu grote problemen hadden om het allemaal 

terug te betalen. Eigenlijk hebben ze bij Waal en Rijn accountants hetzelfde 

probleem. Onroerend goed gebouwd en gefinancierd op de top van de markt en 

nu komen ze er niet meer vanaf. Misschien moeten we die fusie uiteindelijk wel 

terugdraaien, want de beoogde synergie-effecten halen we toch nooit meer. 

Sneu, maar het is niet anders. 

Maar goed, ik laat die beslissingen graag na aan de achterblijvers; ik vind niet 

dat ik over mijn graf heen moet reageren. Daar moet je ook nuchter in zijn. Over 

een paar maanden trek ik de deur hier achter mij dicht en dan is iedereen mij in 

de kortste keren vergeten. Ik zou die posters wel thuis willen hebben hangen, 

maar dat wil mijn vrouw niet hebben. Ben nu met mijn zoon bezig; die heeft een 

grote zolder waar nog niets op staat, misschien kan het daar hangen en staan, 

want het is toch zonde om het weg te doen.’ 

  

Paul gaf Wouter een hand ‘Bedankt, met mij hoef je geen rekening meer te 

houden bij het bedenken van oplossingen. Maak het je dus niet te moeilijk.’ 

‘Iedereen is even belangrijk’, zei Wouter ‘Je maakt nog altijd deel uit van de 

maatschap, en je zet er dus ook nog steeds je stempel op, of je het nu wilt of 

niet.’ ‘Maakt niet uit’, zei Paul. ‘Je komt er wel uit?’ 

  

Op de terugweg in de auto liet Wouter de diverse gesprekken de revue passeren. 

De komende dagen zou hij de nodige tijd en energie steken in het verwerken van 

alle gesprekken en het verder analyseren van de verschillende gedragsstijlen in 

de onderlinge samenwerking. Het zou nog een leuke puzzel worden. 
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34. Verplichte trainingen 

Tussen alle gesprekken door volgde Wouter ook nog de voor 

accountants verplichte training professioneel kritische instelling. Hij 

vindt het belangrijk om te weten met welke onderwerpen zijn relaties 

zoal te maken kunnen krijgen en hoe accountants er dan volgens de 

geleerden op zouden moeten reageren. Uit diverse media heeft Wouter 

gehoord dat er veel kritiek is op de deze verplichte training. De reden 

daarvoor zijn divers. 

 

De een vindt dat de niet-professioneel kritische accountant niet bestaat. Weer 

een ander vindt dat je professioneel kritische aard afhangt van de opvoeding die 

je mee hebt gekregen en dat je dat na die tijd niet meer leert. Er is ook een 

groep die vindt de training veel te kort duurt. Voor gedragsveranderingen heb je 

meer tijd nodig dan twaalf uur, zeiden die. Weer anderen vonden het 

geldklopperij door de beroepsorganisatie. ‘Ze verdienen er lekker aan.’ Een groep 

critici vond dat de beroepsorganisatie onvoldoende oog had voor het grote 

verschil in kwaliteit tussen de verschillende opleidingsinstanties en hun trainers. 

Weer anderen waren mordicus tegen de verplichtstelling. Kortom zoals het 

accountants betaamt, werd er menig blog en opinieartikel volgeschreven over 

nut en onnut van deze training. Wouter moest er om glimlachen. Hij vond het 

typisch iets voor accountants om zoveel woorden te besteden aan een onderwerp 

waarvan iedere leek weet dat het goed is om daar met enige regelmaat bij stil te 

staan. Wouter zag het als een vorm van intervisie en morele debriefing. Zaken 

waarvoor nog weinig aandacht was in het accountantsberoep. Te vaak gingen 

accountants er vanuit dat professionaliteit ook inhield dat je hoge morele 

standaarden hebt. Vooral de vanzelfsprekendheid waarmee accountants daarvan 

uitgingen stoorde Wouter met enige regelmaat. Hij liep lang genoeg mee binnen 

accountantskantoren om te beseffen dat dit niet zo was. Soms speelde geld een 

belangrijke rol. Hij had menig accountant die in een scheidingsprocedure 

belandde een scheve schaats zien rijden, waarbij schuiven met omzetbelasting 

nog een milde variant was. Er waren echter ook accountants die met vervalste 

managementovereenkomsten een hogere hypotheek wisten af te sluiten. Weer 

andere accountants deden hun uiterste best om hun besteedbaar inkomen zo 

laag mogelijk te houden, zodat zij zo min mogelijk alimentatie aan hun ex-

partner zouden moeten betalen. Ook hiervoor schroomde men soms niet om de 

managementovereenkomst aan te passen. Natuurlijk was het gros van de 

accountants integer, maar het punt was dat menig accountant zo weinig af wist 

van morele zelfreflectie dat mogelijke bedreigingen van die moraliteit ook niet 

werden onderkend. Veel accountants vonden zichzelf okee als ze dat ook voor de 

spiegel konden beamen. Maar dan vergat men toch dat mensen heel goed in 

staat zijn om kromme zaken recht te praten. Dan ging men over tot verhulling, 

tot het ontkennen van bepaalde feiten. Hoe meer mensen zich gingen 

verdedigen, had Wouter geleerd, hoe groter de kans dat er ergens iets niet 
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klopte. Mensen die toegaven fouten te maken en die een gemaakte fout ook 

deelden met derden waren vele malen transparanter dan mensen die gingen 

uitleggen dat ze geen fouten hadden gemaakt. Dat accountants het zo zwaar 

hadden in de publieke opinie lag ook aan het feit dat ze zulke grote 

verdedigingswallen opgooiden. Vaak werden dan in de discussie allerlei 

vaktechnische verhinderingen ingebracht. Hierdoor haakten veel mensen af 

omdat ze het niet snapten. ‘Waarom kan een accountant niet zeggen dat hij het 

mogelijk fout gezien heeft?’ vroeg een kennis een keer aan Wouter. ‘Dat is toch 

niet erg. Iedereen maakt fouten. Zo ‘n ramp is dat toch ook niet.’ 

Wouter had toen uitgelegd dat het voor de persoonlijkheid van veel accountants 

een ramp was als ze in het openbaar toe moesten geven dat ze een fout hadden 

gemaakt of het verkeerd hadden gezien. Daarvoor was een persoonlijk gesprek 

veel beter. In die zin hoopte Wouter dan ook dat de training PKI zou leren om 

zaken intern aan te kaarten en misschien wel op te biechten. Of de PKI ook 

werkelijk effect zou hebben? Dat kon je pas over een aantal jaar zeggen! Wel 

vond Wouter dat de manier waarop de PKI nu werd ingebed, weinig hoop biedt 

dat dit tot een duurzame verbetering van de beroepsuitoefening zou leiden. 

Tegelijkertijd merkte Wouter op dat de PKI veel te weinig aandacht had voor 

zaken als groepsdruk en de macht van een (informele) leider in de organisatie. 

Iemand kan een hoge morele standaard hebben, maar verbaal niet in staat zijn 

om dat goed uit te dragen. Daarnaast is er een categorie mensen die altijd van 

mening zijn dat zij het zelf verkeerd zien, zij laten zich - zogezegd - overrulen. 

Wouter vond het daarom ook belangrijk dat de beroepsorganisatie zorgde voor 

vrijplaatsen waar accountants hun morele dilemma’s konden delen zonder dat ze 

meteen zouden worden veroordeeld. 
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35. Onverwacht dat was toch wel het juiste 

woord 

 

Wouter kreeg het telefoontje van Schuimstra’s overlijden toen hij op 

vakantie was in Zuid Frankrijk. Hij had er inmiddels al bijna drie weken 

op zitten. Het was Joke die belde: ‘Ja, met Joke. Sorry dat ik je bel. Ik 

heb een hele nare mededeling maar Manfred is overleden. In zijn vrije 

tijd toen hij op hockeyveld stond. Hij wilde net gaan scoren begreep ik. 

Ik vind het zo verschrikkelijk, we zijn allemaal van slag, niemand die dit 

had verwacht. Het schijnt een hele constellatie geweest te zijn op het 

hockeyveld. De politie is er ook nog bij geweest.’ 

 

Wouter schrok van de mededeling van Joke. Hij had Schuimstra vlak voor zijn 

vakantie nog ontmoet. Toen hadden ze het samen nog gehad over het de punten 

die ze na de zomer gezamenlijk zouden oppakken. Wouter had niets bijzonders 

aan Schuimstra opgemerkt. Natuurlijk droeg hij een paar kilo’s teveel bij zich, 

maar of dat een indicatie was voor een vroegtijdig overlijden wist Wouter ook 

niet. Zo ver reikt zijn medische kennis niet. ‘Gecondoleerd’, zei Wouter. ‘Dat is 

wel schrikken. Wanneer wordt hij begraven?’ 

‘Nou, dat is nog niet bekend. Maar ik denk komende vrijdag of zaterdag.’ 

‘Ok, ik was toch al van plan om deze week terug te komen, dus ik denk dat ik 

wel bij de begrafenis aanwezig kan zijn.’ 

‘Ja en daarna moeten we snel afspreken want er moeten nu een heleboel zaken 

geregeld worden en ik zou het fijn vinden als jij ons daarin wilt begeleiden.’ 

‘Dat er veel geregeld moet worden onderschrijf ik, maar ik zou als ik jullie was 

toch eerst tijd nemen om als kantoor afscheid van hem te nemen. Ik neem aan 

dat de medewerkers ook wel geschokt zullen zijn.’ 

‘Dat is zeker zo, er waren zelfs twee medewerkers bij het voorval aanwezig op 

hen heeft het heel veel impact gehad.’ 

‘Dat begrijp ik. Als ik terug ben in Nederland bel ik je op voor het maken van een 

afspraak. Volgende week heb ik nog voldoende ruimte in mijn agenda, dus dat 

komt wel goed. Een tip! Neem de komende dagen geen beslissingen die je niet 

kunt overzien.’ 

‘Hoe bedoel je?’ 

‘Nou in de praktijk kom ik het nog wel eens tegen dat men vlak na iemands 

overlijden allerlei zaken in gang zet waar men later spijt van krijgt.’ 

‘Ok, bedankt voor de tip. Ik ga verder met het op de hoogte stellen van de 

relaties van Schuimstra.’ 

Wouter wenste Joke veel sterkte voor de komende dagen. Nadat Joke de 

verbinding had gebroken, surfde Wouter op zijn smartphone naar de mobiele site 

van een lokale krant om te zien of daar ook iets gemeld werd over het 

plotselinge overlijden van Schuimstra. Dat was nog niet het geval. Daarna liep hij 

naar de koelkast, schonk zichzelf een Pastis. Lengde die aan met wat water, 
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gooide er een ijsblokje bij en zetelde zich in een stoel op de veranda. Hij hoorde 

de cigales zingen en dacht verder na over hetgeen hij zojuist had gehoord. 

Onverwacht dat was toch wel het juiste woord. Geen signalen vooraf. Natuurlijk 

het kwam wel vaker voor, maar voor Wouter was het pas de tweede keer dat hij 

meemaakte dat een vennoot in het harnas stierf. Het voelde zich ongemakkelijk 

ook al was het een keiharde realiteit. Wouter had te doen met Joke die nu 

allerhande zaken op moest pakken. Natuurlijk zou Joke dat voortreffelijk doen, 

ze had niet voor niets de afgelopen jaren alle vertrouwen gekregen van de 

overige vennoten om de dagelijkse leiding naar zich toe te trekken. De enige die 

het er niet helemaal mee eens was geweest was Daan, maar aangezien geen van 

de andere vennoten er iets voor voelde om Daan bestuursvoorzitter te laten 

worden, had hij zijn pogingen gestaakt. Wouter vroeg zich af wat Daan van het 

plotselinge overlijden zou vinden. Zou hij opgelucht zijn, zou hij spijt voelen 

omdat hij niet in staat was geweest om de kwestie uit te spreken of zou hij het 

overlijden voor kennis aannemen en daarna weer overgaan tot de orde van de 

dag? Wouter vermoedde dat het overlijden voor Joop een hard gelag zou zijn. 

Weliswaar was Joop al uit de maatschap getreden, maar hij wist dat Joop zich 

altijd zorgen maakte over Manfred. Met name het feit dat Manfred altijd maar 

werkte en geen oog had voor andere zaken die je in je vrije tijd kon doen. Het 

was iets dat Joop regelmatig aankaartte in gesprekken met Manfred. Joop zou 

wel denken dat hij nu gelijk kreeg. Niet dat Joop daar blij mee zou zijn. Nee, het 

zou eerder een gelijk zijn met een wrange ondertoon. Karel zou zich vooral 

zorgen maken over het zielenheil van Schuimstra en beseffen dat hij daar nu 

niets meer aan kon veranderen. Maar voor Karel was het overlijden van 

Schuimstra vast en zeker het bewijs dat de mens wel kan wikken, maar dat het 

uiteindelijk God is die beschikt. Wouter nam een slok van zijn Pastis en dacht na 

over de impact die het overlijden had op de veranderingen in de organisatie 

waarmee zij druk doende waren. Aangezien hij daar toch geen zinnig woord over 

kon zeggen, liet hij die gedachte gaan en viel hij even later in slaap. 
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36. Goede Tijden, Slechte Tijden 

 

Terwijl op de achtergrond een zender met Franstalige muziek op stond, 

dwaalden Wouters gedachten weer af naar het kantoor van Manfred 

Schuimstra en de maatschap. Hij was op de terugreis, tijd genoeg om 

een en ander de revue te laten passeren. Hij dacht aan de gezamenlijke 

barbecue van twee jaar geleden, dat was toch wel een keerpunt in de 

onderlinge samenwerking. Samen eten was altijd een goed smeermiddel 

voor de onderlinge verhoudingen, maar het voordeel van een barbecue 

was toch wel de ongedwongenheid. Als je uitgeluisterd was in een 

gesprek dan kon je rustig zeggen ‘Even bij mijn vlees kijken’ en je dan 

bij een ander gesprek voegen. 

 

Met eten aan tafels liep je altijd aan tegen het feit dat je letterlijk en figuurlijk 

kon zijn uitgepraat met degene die naast je zat. Daarom was Wouter blij 

geweest met de suggestie van Joke om te gaan barbecueën. Achteraf bezien was 

dat een gouden zet. Wouter wist dat accountants bekend stonden als mensen die 

gezelligheid leken te mijden. Als er een seminar of een toogdag was met na 

afloop een borrel dan viel het op dat slechts een beperkt deel van het publiek 

bleef hangen. De meesten schuiven liever achterin de file aan, dan even een 

halfuur vrijmaken om nog eens met deze of gene bij te praten. Gevolg van die 

snel vertrekkende accountants was dan altijd wel dat de cateraar vaak nog met 

volle schalen bittergarnituur, kaas en vooraf ingeschonken glazen wijn bleef 

zitten. Wouter sprak ooit eens een cateraar die vertelde dat dit alleen bij sessies 

met accountants voorkwam. Natuurlijk was er wel een groep die bleef hangen en 

die hun best deden om zoveel mogelijk bitterballen en wijn buit te maken. Maar 

op enig moment verdween toch de sfeer omdat de ambiance veel te groot was 

voor zo’n kleine groep achterblijvers. Zeker als de bediening ook nog liet blijken 

dat ze het wel genoeg vonden. Maar de barbecue toonde aan dat accountants 

best wel gezellig en goed van de sociale tongriem gesneden kunnen zijn. De 

barbecue was ook altijd het moment voor allerhande ontboezemingen. Dan 

vertelden fiscalisten hoe ze fiscus te slim af waren geweest. Werden de 

kantoorroddels gedeeld. Vertelde de mannen welke medewerkster ze het mooiste 

vonden. Vrouwen hielden het bij filmsterren. Je hoorde ook van intriges en er 

waren altijd vennoten die aan Wouter kwamen vragen of ze het meest erge 

kantoor tot nu toe waren. ‘Zo’n rotzooi als het bij ons is zal je toch nog niet 

eerder hebben meegemaakt. Of wel.’ 

Wouter moest dan altijd glimlachen. ‘Weet je, jullie zijn niet uniek. Misschien 

vindt je dat jammer, maar bij alle kantoren waar ik kom is het nodige aan de 

hand. Dat is ook logisch, want anders haalden ze mij er niet bij.’ 

‘Maar wat is dan het allerergste wat je hebt meegemaakt?’ vroeg een volhouder 

aan Wouter. 

‘Het allerergste? Nou dat er eigenlijk niets aan de hand was.’ 
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De volhouder schoot in de lach. ‘Je neemt me in het ooitje. Ik bedoel heb je wel 

eens meegemaakt dat ze met elkaar op de vuist gingen, of dat er eentje echt de 

kluit belazerde?’ 

‘Kijk je wel eens ?’ vroeg Wouter. 

De volhouder trok zijn neus op. ‘Daar heb ik geen tijd voor, dat is voor de 

huisvrouwen en mijn dochter natuurlijk.’ 

‘Misschien moet je toch een keer kijken. Want wat er in Goede Tijden, Slechte 

Tijden gebeurd, kom ik ook tegen in maatschappen. Vennoten zetten elkaar een 

hak. Persoonlijke en zakelijke belangen lopen vaak door elkaar heen. Vennoten 

gaan vreemd met de receptioniste. Een medewerkster krijgt een relatie met de 

jongen van de administratie bij een controleklant. Homo’s en lesbiennes worden 

gepest en krijgen soms geen promotie meer. Vennoten proberen hun fouten op 

medewerkers af te schuiven. Natuurlijk is dat geen schering en inslag zoals in 

Goede Tijden, Slechte Tijden. Maar de bijzonderheden van het menselijk gedrag 

stoppen niet bij de deuren van een accountantskantoor.’ 

‘Is het echt allemaal zo erg?’ vroeg de volhouder door. 

‘Ik zeg niet dat alles wat ik nu net benoem altijd en overal in elke maatschap 

voorkomt. Maar als ik doorspreek over de problemen in een maatschap dan 

spelen er behalve zakelijke ook allerlei persoonlijke zaken mee veroorzaakt door 

oneerlijkheid of ontrouw. Naar mijn bescheiden mening is daar veel te weinig 

aandacht voor. Meestal worden kwesties ook zo lang mogelijk onder het tapijt 

geschoven. Men wil dat niemand er van weet, maar ondertussen weet iedereen 

binnen het kantoor het. Dan ontstaan er wel vijf of zes verschillende versies over 

de kwestie, waarbij betrokkenen dan weer de grootst mogelijke moeite moeten 

doen om het te weerleggen. Dat levert dan weer een aantal variaties op 

hetzelfde thema op. Mensen beginnen op eieren te lopen en op enig moment is 

er dan de uitbarsting. Er komen afhakers, meestal vertrekken de besten het 

eerst of men onttrekt zich in het vervolg aan de discussie. De werksfeer is 

verlammend. Dankzij de automatische piloot doet men nog de dingen die men 

moet doen en als het dan nog verder uit de hand dreigt te lopen, dan staat er 

soms iemand op die zegt zullen we er eens externe hulp bij halen. In het begin 

vindt iedereen dat helemaal niets, want je moet toch zelf je problemen kunnen 

oplossen. Maar na een paar weken ontdekt men dat het zelfoplossend vermogen 

er niet is en dan belt men mij of een ander. Dan begint het puinruimen, waarbij 

er genoeg maatschappen zijn die als de vloer weer schoon is, denken dat ze het 

zelf wel weer kunnen. Men is echter vergeten dat de oorzaak van de problemen 

nog niet is opgelost.’ 

De volhouder knikt instemmend alsof hij het begrijpt… ‘en nog meer?' 
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37. Bespiegelingen op de terugreis 

 

Maar het grootste probleem zijn de ego’s dacht Wouter terwijl hij over 

de Route du Soleil terug naar huis reed. Sommige ego’s waren zo groot 

dat er geen ‘lebensraum’ overbleef voor anderen. Meestal pik je de ego’s 

onmiddellijk uit. Het waren de mensen die zeiden ik wil niet teveel aan 

het woord zijn en vervolgens drie kwartier aan het woord bleven. Of 

mensen die best aan een discussie mee willen doen of over een 

oplossing na willen denken als dan eerst maar een aantal andere zaken 

worden opgelost. Dan heb je nog de categorie mensen die een bepaald 

standpunt innemen en die op geen enkele wijze willen bewegen ondanks 

de argumenten die worden ingebracht. Gevolg van al die ego’s is wel dat 

goedwillende mensen zich vaak terugtrekken uit discussies en 

veranderprocessen. Dit onder het mom van: ‘Als jullie het allemaal zo 

goed weten dan regel je het zelf maar.’ Natuurlijk is er niets mis met de 

geldingsdrang van ego’s daar kunnen mooie zaken uit voortkomen, maar 

het punt is dat de meeste ego’s niet weten wanneer ze moeten stoppen. 

 

Natuurlijk speelt het probleem van de ego’s niet alleen in de 

accountancybranche. Advocaten en artsen hebben er ook last van en met enige 

regelmaat duikt er ook weer een voorbeeld van een groot ego uit de semi-

publieke sector op die er voor had gezorgd dat er miljoenen weg waren en 

degene die achterbleven het puin konden ruimen. In veel gevallen konden ego’s 

hun gang gaan doordat correctiemechanismen ontbraken. Er was niemand die ze 

tot de orde riep. Dat ging wat Wouter betreft ook op voor de 

accountancybranche. Natuurlijk gingen er stemmen op voor een openbaar 

aanklager in het accountantsberoep. Maar als die persoon in actie komt, dan is 

het kwaad al geschied. Dan is er vaak al sprake van forse schade. Volgens 

Wouter moet het accountantsberoep nadenken over mogelijkheden om de 

faalkosten te verminderen. Om dat te bereiken zou je mee moeten kunnen kijken 

in de bestuurskamer, zou je er voor moeten zorgen dat je eventuele voornemens 

en plannen liet toetsen door een onafhankelijk orgaan, door een Raad van 

Toezicht bijvoorbeeld. Natuurlijk zou een deel van de accountants dan moord en 

brand schreeuwen dat daarmee de principes van het ondernemerschap werd 

aangetast. Wouter vond dat degenen die dat riepen veel te weinig rekening 

hielden met de maatschappelijke impact die het accountantsberoep heeft. Een 

groot deel van de problemen in de accountancybranche was immers ontstaan 

door beslissingen in bestuurskamers over het verder vergroten van de 

verdiencapaciteit voor de vennoten, zonder dat men direct had nagedacht of dat 

uiteindelijk wel kon. Vroeger kon een vennoot leven van een omzet van € 70.000 

per medewerker en was een vennoot verantwoordelijk voor € 500.000 omzet. De 

laatste jaren was vooral de omzet waarvoor een vennoot verantwoordelijk was 

sterk gestegen. Wouter vroeg zich af of men daarbij ook had gekeken naar 
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draaglast. Ook het anders inrichten van de accountantscontrole leek meer 

ingegeven door de omstandigheid dat het inkomen van de partners omhoog 

moest dan dat het de kwaliteit van het opgeleverde werk vergrootte. Hierdoor 

was een cultuur ontstaan waarin veel geld verdienen voorop stond. Natuurlijk 

waren er nuances aan te brengen, maar de vrijwillige investeringsbereidheid in 

het accountantsberoep om de kwaliteit van de controle en de 

governancestructuur aan te pakken is niet erg groot. Alleen politieke druk van 

buitenaf meestal gevolgd door wetgeving leidde tot veranderingen in het 

accountantsberoep. Wouter vroeg zich wel eens af of het accountantsberoep in 

2014 nog bestaansrecht zou hebben als er geen WTA zou zijn. De afgelopen 

jaren heeft het accountantsberoep regelmatig laten zien dat men niet in staat is 

om de grote problemen bij de wortels aan te pakken. Natuurlijk er gebeurde wel 

wat, maar de maatregelen hadden niet tot doel om zich diep in de haarvaten van 

organisaties te nestelen. En nu is er een commissie bezig met het schrijven van 

een document over de toekomst van het accountantsberoep. Wouter vroeg zich 

af in hoeverre dat document oog heeft voor de hardnekkigheid van cultuur en 

gedrag in organisaties. Om dat te veranderen kost jaren en de rapportages van 

de AFM in 2012 en 2013 hebben zien dat er nog heel wat aan te merken is op de 

kwaliteit van het accountantsberoep, dit terwijl de WTA al in 2006 was 

ingevoerd. Natuurlijk was dat rapport van de AFM een ‘wake up call’ geweest 

maar de schandalen van het afgelopen jaar lieten wel zien dat accountants 

continue achter de feiten aanliepen. De vraag is of een voorzitter van de Raad 

van Bestuur van een beursgenoteerde onderneming die halfslachtigheid in het 

uitvoeren van maatregelen toe zou staan. Eigenlijk zo constateerde Wouter 

vinden veranderingen in het accountantsberoep alleen plaats wanneer de politiek 

daar aandacht voor vroeg. 
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38. Agree to disagree. Hoe doe je dat? 

 

Wouter stopte bij het tolpoortje en betaalde met zijn credit-card. De 

slagboom ging open en hij vervolgde zijn reis richting Nancy. Hij bedacht 

zich dat de ego’s van Schuimstra en Daan een belangrijke oorzaak waren 

voor de problemen in de maatschap. Schuimstra had duidelijk 

narcistische trekjes, terwijl Daan haast psychopathische trekken 

vertoonde. Beiden hadden moeite met zelfreflectie en wisten niet goed 

aan te geven wat hun aandeel was in onderlinge conflicten. Omdat ze 

allebei verliezen als een ernstige vorm van gezichtsverlies zagen, staken 

ze veel energie in het voorkomen daarvan. Dat dit escalerend werkte 

hadden ze allebei niet in de gaten. 

 

Dat de maatschap nog bestond was volgens Wouter vooral te danken aan Joke. 

Niet alleen omdat zij vrouw was. Het was Wouters’ ervaring was dat vrouwen in 

een maatschap vaak de-escalerend werken. Het omgekeerde gold trouwens ook; 

in een maatschap met alleen maar vrouwen was ook vaak gedoe en dan werkte 

de komst van een man vaak de-escalerend. Als Wouter deze waarneming in 

gesprekken inbracht, hoedde hij zich er trouwens altijd voor om opmerkingen te 

maken waarbij hem seksisme, feminisme, masculien gedrag, discriminatie, 

gebrek aan of een teveel aan emancipatiedrift voor de voeten zou kunnen 

worden geworpen. Wouter wierp dan altijd tegen dat hetgeen hij inbracht 

weliswaar niet wetenschappelijk was onderbouwd, maar toch wel ondersteund 

werd door de praktijk. Natuurlijk was in sommige gevallen hoon zijn deel, maar 

meestal vonden de gesprekspartners het wel een interessante gedachtegang, 

waarover ze in ieder geval wel eens wilden doordenken. Maar volgens Wouter 

speelde het feit dat Joke vrouw was een minder prominente rol in de de-escalatie 

dan haar persoonlijkheid. Joke is iemand die prima in staat is om mensen te 

verbinden. Zij was letterlijk en figuurlijk de emotionele brug tussen Manfred en 

Daan. Ze heeft de gave om mogelijke angels bespreekbaar te maken. Daardoor 

ontstond er meer ruimte voor inhoudelijke discussies en werden zaken niet 

meteen in het persoonlijke getrokken. Als Manfred en Daan samen zaken op 

moesten lossen dan was Manfred altijd van mening dat Daan hem onderuit wilde 

halen en Daan was ervan overtuigd dat dit de eerste zet van Manfred was om 

hem uit de maatschap te zetten. Vanuit die vooroordelen was het voor beiden 

uitermate lastig om naar elkaar te luisteren. In nagenoeg alle handelingen zag 

men bevestiging van hetgeen men vooronderstelde. Als Manfred Daan niet 

terugbelde op het vooraf gesproken tijdstip dan was Daan ervan overtuigd dat dit 

een strategische zet was van Manfred met als doel om Daan buiten spel te 

zetten. Tijdens de strategiesessie voorafgaand aan de zo goed verlopen barbecue 

had Wouter hier uitgebreid bij stilgestaan. In eerste instantie waren Daan en 

Manfred het niet met Wouter eens geweest. Natuurlijk herkende Daan wel het 

gedrag van Manfred en Manfred herkende veel van Daan, het punt was dat men 
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in eerste instantie ontkende dat men zelf zo elkaar in stak. Toen Joop en Karel 

aangaven dat ze het gedrag van Manfred en Daan wel herkenden ontstond er 

ruimte voor Manfred en Daan om hun eigen gedragingen en de gevolgen daarvan 

onder ogen te zien. Natuurlijk wel met alle mitsen en maren. ‘Zo’n 

vennotenanalyse had natuurlijk wel zijn beperkingen en je mocht er niet alles 

aan ophangen. Maar ja, veel was toch herkenbaar, dat konden ze ook niet 

ontkennen.’ 

Maar uiteindelijk was het ijs gebroken waarbij Wouter aangaf dat het er vooral 

om ging dat Manfred en Daan zakelijk op een goede manier met elkaar 

omgingen. Privé hoefden ze geen grote vrienden te worden. Het ging er meer om 

dat ze oog kregen voor elkaars handelingsmotieven en bereid waren de intenties 

van de ander serieus te nemen, zonder dat dit inhield dat je het met elkaar eens 

moest zijn of worden. 

‘Agree to disagree’ was een prima uitgangspunt om met elkaar door een deur te 

kunnen blijven gaan. Wouter had wel gemerkt dat Daan daar meer moeite mee 

had. Het feit dat je het ook oneens met elkaar kon zijn zorgde volgens hem 

alleen maar voor onduidelijkheid. Wouter legde uit dat je als maatschap best een 

besluit kon nemen zonder dat iedereen het daar altijd mee eens hoefde te zijn. 

Juist het blijven streven naar consensus leidde vaak tot besluiteloosheid. Als de 

maatschap een keer een beslissing nam waar jij het niet mee eens was, dan ging 

het vooral om de vraag of je uiteindelijk loyaal aan de uitvoering mee wilde 

werken? Als je dat niet kon of wilde dan moest je, zo vertelde Wouter, ook bereid 

zijn om daaruit de consequenties te trekken. Daarbij moet je dan wel beseffen 

dat het ‘juiste’ besluit in veel gevallen niet bestaat. Daarna had Wouter met de 

vennoten van de maatschap uitgebreid stilgestaan bij een model om besluiten 

aan te toetsen. 
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39. De breuk. Hoe een fusie ophoudt 

 

Het model zo had Wouter uitgelegd begint met het vaststellen van een 

aantal stippen op de horizon. Waar wil je als kantoor naar toe en 

waarom wil je die doelen bereiken? Hoe rationeel zijn de onderliggende 

argumenten? Zijn ze valide en hoe lang zijn ze houdbaar? Sommige 

ontwikkelingen gaan immers zo snel, dat je zelf moet afvragen of het 

wel zinvol is om daar energie in te steken. 

 

Is hetgeen wat je wilt bereiken al eens door een ander bedacht en wat zou je 

daaruit kunnen leren? Welke offers moet je eigenlijk brengen om die doelen die 

je jezelf als kantoor stelt te bereiken? Daarbij had Wouter gerefereerd aan de 

samenwerking met Waal en Rijn accountants. Achteraf bezien hadden beide 

partijen onvoldoende nagedacht over de consequenties van de voorgenomen 

fusie. Men had teveel naar de voordelen en de mogelijke synergie gekeken en te 

weinig aandacht besteed aan de hindernissen waar zij zeker mee te maken 

zouden krijgen. Daarbij had men veel te weinig aandacht gehad voor de 

cultuuraspecten van beide organisaties. Wouter had aangegeven dat het verschil 

in cultuur vaak de belangrijkste reden is voor het mislukken van 

samenwerkingen en fusies. Dat geldt niet alleen in de accountancybranche. 

Nagenoeg alle branches kampen hiermee. Groter is lang niet altijd beter. Voor 

Karel Verwoert was dat het moment om het woord te vragen. 'Mag ik even? 

Dennis en ik hebben naar aanleiding van het gesprek met Wouter nagedacht 

over een aantal vragen met betrekking tot onze samenwerking. We hebben er 

veel over doorgesproken en hebben een mededeling.' 

Wouter zag het gezicht van Schuimstra betrekken terwijl hij tegelijkertijd 

zenuwachtig met zijn vingers op de tafel tikken. Karel schraapte zijn keel om op 

die manier lucht te geven aan de spanning die hij voelde. 'Dennis en ik hebben 

besloten dat we zelfstandig verder gaan. We gaan met zijn tweeën door en 

zeggen dus de samenwerking op. We snappen dat dit consequenties heeft, ook 

financiële maar wij denken dat het voor beide organisaties beter is dat we ieder 

onze eigen weg inslaan.' 

Wouter zag aan Schuimstra dat de boodschap bij hem hard binnenkwam. Hij 

vermoedde dat het afblazen van de fusie door Schuimstra al een gevoelig 

gezichtsverlies werd ervaren. 

Karel brak het ijs en merkte op dat hij zoiets al wel had aan zien komen. 'Sorry 

Manfred dat ik je niet eerder heb geïnformeerd,' zei Dennis. 'Maar ik vond dat we 

het jullie allemaal tegelijk moesten vertellen.' 

'Ja, Wouter dank voor het bruggetje,' reageerde Karel. 'Ik heb lang na zitten 

denken wanneer ik het jullie moest vertellen. Als we het meteen aan het begin 

hadden gedaan, dan had de hele strategievergadering in het teken gestaan van 

ons vertrek. Tegelijkertijd wilden we ook niet dat we mee gingen denken over 
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allerlei toekomstplannen waarvan wij wisten dat wij er geen onderdeel meer van 

zouden uitmaken.' 

'Het komt wel even binnen. Ik had dit niet verwacht.' zei Joke. 

'Nou dat scheelt een hoop werk,' gaf Daan aan. 'Ik neem aan dat jullie beseffen 

dat de kosten van de breuk voor jullie zijn.' 

Wouter zag dat Karel zijn best deed om niet meteen te reageren. 

'Mag ik even?' vroeg Yasin. 'Ik denk dat het wel meevalt met de kosten en ik 

vind dat we beiden de hand in eigen boezem moeten steken. Het mislukken van 

de samenwerking is niet alleen maar de schuld van Karel en Dennis. Het is een 

gezamenlijk besluit geweest van ons alleen en ik vind het wel moedig dat zij niet 

zeggen dat het beter is dat er een punt achter wordt gezet.' 

'Dank voor je bijdrage Yasin,' zei Schuimstra. 'Ik ben geschrokken en had het 

natuurlijk fijn gevonden als Dennis mij deze boodschap onder vier ogen had 

verteld, we zijn niet voor niets goede kennissen. Maar ik denk ook dat we samen 

verantwoordelijk zijn en de kosten van het verbreken van de samenwerking 

samen moet dragen. Welke verdeelsleutel er precies moet worden gehanteerd 

weet ik ook nog niet. Maar ik denk dat wij er wel uitkomen.' 

Wouter zag dat de mededeling van Karel voor de nodige beroering zorgde, het 

had op dit moment niet zoveel zin om verder te gaan. 'Zullen we even een pauze 

nemen,' stelde hij voor. 'Dan kan iedereen het nieuws even op zich laten 

inwerken en in alle rust met elkaar praten. Laten we over een half uur verder 

gaan.' Er werd instemmend geknikt. 

Schuimstra schoof zijn stoel naar achter en anderen volgde zijn voorbeeld. 'Ik 

heb wel trek in een biertje,' zei hij. 

'Is het daar niet wat te vroeg voor?' vroeg Daan. 

'Nou, voor mij niet. Ik moet het nieuws even verwerken en een biertje helpt mij 

daar het beste bij.' Even later was Schuimstra met een biertje in zijn hand in 

gesprek met Dennis. 'Man wat heb jij mij laten schrikken. Wil je dat nooit meer 

doen?' 

Dennis pakte zijn biertje en nam een slok. 'We blijven samen skûtsjesilen, dat is 

uiteindelijk belangrijker dan al die zakelijke beslommeringen. ' 

'Nou ik moet er nog even aan wennen,' zei Schuimstra. 
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40. Besluiten toetsen aan lange 

termijndoelstellingen 

In de pauze bespraken Dennis en Karel met Wouter of het nog zinvol zou 

zijn als zij bij de rest van de strategiesessie zouden blijven. 'We kunnen 

nu toch niet meer zoveel toevoegen, nu we ons eigen pad kiezen' zei 

Karel. 

 

'Ik zal even overleggen met de anderen' zei Wouter. De anderen snapten de 

overwegingen van Karel en Dennis. 

'Maar jullie komen toch nog wel barbecueën?' vroeg Joke. 

'Jazeker, dat hebben we afgesproken. Wat ons betreft zijn de verhoudingen 

goed. Alleen willen we jullie niet in de weg lopen bij het maken van keuzes. 

Daarom haken we op dit moment af.' 

Na hun vertrek ging Wouter verder met zijn uitleg over het nemen van lastige 

beslissingen. Hij legde uit dat je besluiten altijd moet kunnen toetsen aan de 

lange termijn doelstellingen van de organisatie en de normen en waarden die 

een organisatie nastreeft. Als een mogelijk besluit daarmee botst dan moet je 

dat wel heel goed aan elkaar kunnen uitleggen waarom je zo'n besluit toch 

doorzet. Wouter zag dat de mensen hem vragend aankeken.  

'Leg dat eens uit Wouter?' vroeg Karel. 

‘Een voorbeeldje. Stel jullie besluiten als maatschap vanwege 

kostenoverwegingen dat je alleen nog maar werkt met software die gehost wordt 

door een serviceprovider, ook spreek je af dat alle documenten daar worden 

opgeslagen. Kortom jullie gaan volledig online, dat is een maatschapbesluit. Na 

een week of drie is er een vennoot en die vindt het toch maar onhandig, al dat 

gedoe met die serviceprovider. Moet hij weer een sms-code opvragen om in te 

loggen, daar heeft hij geen zin in. Dus wat doet deze vennoot. Hij slaat in het 

vervolg de bestanden op zijn eigen computer op. De vennoot die 

verantwoordelijk is voor de ICT ziet dat en spreekt de ander daarop aan. Ze 

worden het niet eens. De een blijft er bij dat het gedoe is. De ander zegt we 

hebben die afspraak nu eenmaal hebben gemaakt. De afwijkende 

handelingswijze van de vennoot komt in de maatschapvergadering. In veel 

gevallen zie je dan dat andere vennoten vinden dat je daar niet zo'n punt van 

moet maken. Als de rest het allemaal wel doet is er niets aan de hand, wordt er 

dan geredeneerd. In feite geven ze daarmee aan zichzelf en hun medewerkers 

een vrijbrief om ook af te wijken van de afgesproken procedures. Wat je in zo'n 

geval wel moet doen is nagaan waarom je dat besluit ook al weer had genomen. 

Dat kunnen kostenbesparingen zijn, meer efficiency of snellere doorlooptijden. 

Als je het afwijkende gedrag van de vennoot daaraan toetst dan kom je tot de 

conclusie dat die vennoot alsnog volgens de afgesproken procedures moet gaan 

handelen. Daar kan hij of zij het dan wel niet mee eens zijn, maar je moet geen 

organisaties rondom mensen heen bouwen. Daar kom je geen stap verder mee. 

Als je nu kijkt naar de agenda van jullie maatschapvergadering dan zie je dat er 
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veel punten op staan die er helemaal niet op horen. Het zijn punten die te maken 

hebben met het feit dat iemand vanwege persoonlijke belangen een afwijkende 

behandeling wil. Die punten dienen dus niet het maatschapbelang. Het gaat er 

dus om dat je er met elkaar voor waakt dat de maatschapvergadering gaat over 

het afwerken van lijstjes met persoonlijke belangen. In principe moeten alle 

punten de agenda gaan over de organisatie, de klanten, het personeel. Daarbij is 

het de taak van de voorzitter om er voor te zorgen dat de agenda strak wordt 

bewaakt en dat er besluiten worden genomen.’ 

'Dan hebben wij nog wel wat te leren,' zei Joke lachend. 

'Ik ben het niet met je eens,' zegt Daan. 'Er kunnen toch best wel persoonlijke 

belangen meespelen, die mag je toch ook meewegen.' 

'Jazeker mag dat. Het is dan wel belangrijk dat het persoonlijk belang ook een 

organisatiebelang dient. Stel dat het een persoonlijk belang van jou is om iedere 

vrijdag te kunnen golfen en je brengt dat in de maatschapvergadering in als het 

is ook goed voor het netwerken. Dan kan ik me voorstellen dat dit de 

wenkbrauwen doet fronsen. Iedere vrijdag golfen wekt toch de indruk dat je 

meer betaalde vrije tijd wil. Als je het dan toch zakelijk wil aanpakken moet je 

duidelijke afspraken maken over het aantal relaties of opdrachten die je daar 

binnenhaalt. Aan de andere kant kan iets een persoonlijk belang lijken, terwijl er 

uiteindelijk ook een organisatiebelang meespeelt. Stel je kind wordt plotseling 

ziek of je moet tijdelijk mantelzorg verlenen, als je dan als vennoot tijdelijk vrij 

vraagt dan lijkt dat op een persoonlijk belang. Maar de vennoten van de 

maatschap beseffen ook wel dat wanneer ze dat verzoek niet honoreren dat op 

termijn het organisatiebelang schaadt.' 

'Het is dus belangrijk dat we de zaken duidelijk naar elkaar toe uitspreken en ook 

goed nadenken over eventuele consequenties voordat we iets definitief 

besluiten?' merkte Karel op. 

'Inderdaad, lichtzinnige besluiten kunnen later gigantisch tegen je werken en 

voor een hoop onrust zorgen. Daar moet je alert op zijn. Het is altijd belangrijk 

dat je een besluit voldoende motiveert en uitlegt aan anderen. Als je merkt dat 

dit nog lastig is, dan is het meestal geen goed besluit.' 

'Het is mij wel helder,' zegt Schuimstra. ‘Ik heb eigenlijk wel zin in de barbecue. 

Dan kunnen we daar wel verder praten. Joke, zijn de kolen al heet?' vroeg hij 

lachend. 
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Slot. Schuld en boete 

 

Wouter liep mee in de begrafenisstoet. Het miezerde, echt 

begrafenisweer dacht Wouter. Bij de begraafplaats duurde het even 

voordat iedereen zijn plek had gevonden. De oudste zoon van Manfred 

bedankte alle aanwezigen voor de steun die ze de afgelopen dagen 

hadden gekregen. 'Dat heeft ons goed gedaan. Graag nodig ik jullie nog 

uit voor een broodje en een drankje om deze plechtigheid waardig af te 

sluiten.' 

 

Daarna liep iedereen langs de kist. De meesten lieten er een bloem achter. In 

het restaurant werden luxe broodjes uitgeserveerd. Iedereen kreeg bij 

binnenkomst een glas prosecco. 'Manfred had het leven lief en vond dat het 

leven gevierd mocht worden. Als kinderen denken wij dat we zijn leven nu op 

een mooie wijze afsluiten,' zei een van zijn dochters. Toen ze Wouter wat 

onhandig naar zijn glas zag kijken zei ze: 'Je mag natuurlijk ook een jus d' 

orange nemen.' 

'Nee, het is wel goed,' zei Wouter. 

'Mag ik even stilte?' vroeg de oudste zoon. 'Ik wil graag een toast uitbrengen op 

het mooie leven dat mijn lieve, prachtige vader heeft doorgegeven.' 

De glazen gingen omhoog en iedereen nam een slok. Zelfs na zijn dood blijft het 

een bijzondere man, dacht Wouter. 

Even later kwam Joke naar Wouter toegelopen. 'We moeten binnenkort een 

afspraak maken. Er zijn zoveel zaken die geregeld moeten worden en ik maak 

graag gebruik van jouw kennis en ervaring. Over de nota hoef jij je niet druk te 

maken,' zei ze met een knipoog. 'Dat doe ik al jaren niet meer. Ik bel je 

morgen.' 

Wouter maakte daarna nog kort een praatje met Karel, waarna hij afscheid nam 

van de familie. Thuisgekomen maakte hij wat eten, waarna hij wegdommelde in 

de stoel. Plotseling schrok hij wakker van de bel. Terwijl hij naar de hal liep, 

schikte hij zijn haar. Hij deed de deur open en was verbaasd om Daan te zien. 

'Mag ik binnenkomen?' vroeg Daan. 

'Jazeker, ik heb de boel niet helemaal aan kant, maar we kunnen wel in mijn 

studeerkamer gaan zitten.' Daan hing zijn jas op en liep achter Wouter aan. 'Ik 

heb je gemist bij de begrafenis' zei Wouter. 

'Ja, daarom ben ik ook hier,' zei Daan. 'Ik durfde de familie niet onder ogen te 

komen.' 

'Hoezo dat niet? Je had toch geen moeilijke band met zijn familie.' 

'Nee, maar ik moet iets opbiechten. Heb je trouwens een glas water?' 

Wouter haalde een glas water en zag dat Daan’s handen trilden toen hij een slok 

nam. 

'Wat moet je opbiechten?' vroeg Wouter. 



88 
 

'Nou, die tuchtrechterlijke veroordeling van Schuimstra dat was wel mijn schuld. 

Ik heb Schuimstra er bewust in laten lopen.' 

'Ik snap het niet,' zegt Wouter. 'Het is toch Schuimstra die verantwoordelijk was 

voor die handtekening.' 

'Ja, maar ik heb het hele dossier voorbereidt en expres een paar fouten 

gemaakt, waarvan ik wist dat die op enig moment naar boven zouden komen. 

Later heb ik tegen de klant gezegd dat het geen enkele probleem was om een 

tuchtprocedure tegen Schuimstra te starten omdat hij uiteindelijk de 

verantwoordelijke accountant was. Ik hoopte echt dat Schuimstra uit de 

maatschap zou worden gezet.' 

Wouter voelde zich helemaal koud worden, toen Daan deze bekentenis deed. 

'Schuimstra had dus gelijk toen hij beweerde dat hij er werd ingeluisd' zei 

Wouter. 

'Ja, ik was hem zo zat. Ik ergerde me zo aan zijn gedrag. Dat stoere 

machogedrag van hem. Al die relaties die hij stukmaakte. Wie trouwt er nu drie 

keer? Ik dacht, die man die verdient het niet langer om accountant te zijn,' zei 

Daan met de nodige stemverheffing. 'Ik kon niet tegen hem op. Ik voelde mij 

niet gewaardeerd. Hij trok Joke voor.' Daan klonk steeds bozer. 'Ik haatte die 

man tot in het diepst van mijn ziel.' Daan sloeg met zijn handen op de tafel, 

waardoor alles trilde. 'En nu is het te laat!' riep Daan terwijl hij in huilen 

uitbarstte. 

Wouter liep naar de keuken en haalde uit de keukenla een pakje zakdoekjes en 

gaf die aan Daan. 

'Heb je met Joke ook streken uitgehaald?' wilde Wouter weten. 'Nee, ik heb er 

wel lang over nagedacht, maar uiteindelijk durfde ik niet. Op Joke was ik meer 

jaloers, maar Manfred die man die haatte ik echt.' 

'Toch had ik het idee dat het de laatste twee jaar wel beter ging tussen jullie,' zei 

Wouter. 

'Dat klopt ook. Na de strategiesessie begreep ik dat het gedrag van Schuimstra 

er niet op was gericht om mij onderuit te halen. Tegelijkertijd was het voor mij 

heel lastig om aan Manfred te vertellen wat ik een aantal jaren geleden had 

gedaan. Het is stom ik weet het,' snotterde Daan. 

'En nu?' vroeg Wouter. 'Je hebt het verhaal nu wel aan mij verteld. Maar ga je 

het ook nog aan de anderen vertellen?' 

'Ik weet het niet. De anderen zijn niet echt partij in dit verhaal.' 

'Nee, maar het gaat wel over vertrouwen en ik denk dat de vertrouwensbasis 

weg is als je het niet verteld. Ik wil je niet dwingen. Maar je begrijpt dat ik er 

ook iets mee moet. Het is geen vrijblijvend verhaal wat je me hier net hebt 

verteld.' 

'Ik snap het,' zegt Daan. 'Ik moet daar eerst een nacht over slapen. Maar 

bedankt dat je naar mij hebt willen luisteren.' 

'Ik wens je veel wijsheid toe,' zegt Wouter terwijl hij de deur voor Daan 

opendoet. 

'Ja,' zegt Daan en hij loopt naar zijn auto. Wouter schenkt zichzelf een whisky in. 

'Daar ben ik nu wel aan toe,' praat hij tegen zichzelf. Benieuwd hoe hij dat op 
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gaat lossen denkt Wouter. Buiten zijn weten zou Schuimstra ook na zijn 

overlijden de gemoederen nog flink weten bezig te houden. Voorlopig zal het nog 

wel even rumoerig blijven in de maatschap. 

 

 


