
Daar sta je dan als accountant-in-business-in-spé-in-between-jobs. 

Uit het raam te staren. Vroeger geen tijd om het FD te lezen; nu 

geen zin. Om de tijd te doden bladert Huibert gedachteloos de  

huis-aan-huis krant door; een bezigheid die hem weinig voldoening 

schenkt. Vervolgens de tijdschriften. Opiniebladen, woonmagazines, 

semiwetenschappelijke jeugdlectuur, glossy’s. Tijdschriften waarvan 

hij het bestaan alleen maar van acceptgiro’s kent. Marleen en de kinderen… 

Huibert kijkt maar weer eens op zijn Apple Watch Sport; een impulsaankoop. Een  

verfoeilijke gewoonte die zijn eertijds zo voorspelbaar bestaan is binnengeslopen. Na 

wat commando’s geeft het elektronisch hoogstandje de precisietijd aan; ongeveer elf 

uur in de ochtend. Te vroeg nog….  

Sociëteit 

Als voormalig accountantmedewerker zoekt Huibert frequent contact met  

oud-studiemaatjes. Lotgenoten; afgehaakt bij de Big-4 en more; willen niet alleen  

cijfers controleren; willen in het hart van een onderneming staan. Dat valt in de  

zzp-praktijk hard tegen; wel overstelpend veel aanbiedingen; maar uitsluitend finance 

functies. 

 

Huibert slaagt erin drie collegae te overreden om einde middag, een eufemisme voor 

borreltijd, bij Scheltema samen te komen. Een setting, die Huibert een jaar geleden 

initieerde om elkaar die vacatures toe te spelen, die zowel voldoen aan het  

managementprofiel als voldoende groeikansen bieden om hun ambities waar te  

kunnen maken.  

Omdat de haalbaarheid van deze doelstelling door Marleen al spoedig luid en duidelijk 

in twijfel wordt getrokken en Huibert niet bij machte blijkt de effectiviteit van het 

samenzijn in termen van verkregen opdrachten genoegzaam aan te tonen, was een 

andere titel voor het Scheltemagelag geboden.  

Huibert karakteriseert de uithuizigheid nu als Herensociëteit; een studentikoze,  

stropdas loze variant van de Industriële Club. Wat overigens niet betekent dat Huibert 

en kornuiten de formele accountancytafel aan de Dam ervoor overslaan; voor geen 

goud.  
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Het is nog rustig als ze bijna gelijktijdig bij Scheltema arriveren; de ooit zo gevierde 

schrijver is er niet; alleen de weer actieve Kees T. is hen niet ontgaan. Dat kon ook 

moeilijk anders; whiskywalmen en sigarenrook op het minuscule buitenterras. 

De eerste alcoholische bestelling wordt geplaatst, een onschuldig ogend korenwijntje. 

Frank Jan 

Afgaand op de streepjes was de avond al redelijk gevorderd toen Frank Jan zich bij 

het gezelschap voegde. Op goed geluk was hij naar Scheltema gekomen. Zijn 

excuus: “ik moest mijn scriptie nog inleveren” sloeg in als een bom. Studeerde hij 

dan? Wat kan een RA eigenlijk nog leren?  

Het was duidelijk: Frank Jan diende een verklaring af te leggen voor zijn buitensporig 

gedrag. Met behulp van een Vicaris Triple Gueuze kwam het hoge woord eruit. Min of 

meer onder druk van Annelies had hij een jaar geleden besloten om weer te gaan 

studeren. Zeer uitbundig werd hem, de advertenties konden hem absoluut niet 

ontgaan, te verstaan gegeven dat hij als RA binnen een jaar de RO-titel (register 

operational auditor) achter zijn naam zou kunnen zetten!  

Organisatie-internist 

Frank Jan was niet over één nacht ijs gegaan; zijn vriend, de planoloog, vertelde hem 

wat hij als internal auditor deed. Johan werkt voor de voorzitter van de raad van 

bestuur van een internationaal werkende handels- en transportonderneming. Hij 

neemt een volstrekt onafhankelijke positie in, speurt naar zwakke punten in de 

organisatie en staat de leden van de raad van bestuur met raad en daad bij. Om te 

weten wat er speelt reist hij de buitenlandse vestigingen af en onderhoudt contacten 

met toezichthouders, werkgeversverenigingen, vakorganisaties, onderzoeksinstituten 

en externe adviseurs. Tijdens het wekelijkse face-to-face contact met de CEO 

bespreekt hij zijn agenda en brengt hij gevraagd en ongevraagd strategisch advies 

uit.  

 

Frank Jan was verkocht. Hij vroeg Johan nog wel hoe deze zonder financiële 

achtergrond kon functioneren. “Loop eens een week met me mee; dan merk je waar 

het in organisaties om gaat. Je functioneert als organisatie-internist. Bovendien; we 

hebben een uitstekende concerncontroller; wat cijferinzicht is echt meer dan 

voldoende”. 

De maten aan de stamtafel luisterden ademloos toe.  

Interne accountancy 3.0 

Frank Jan stelde al snel vast dat het in de RA-variant (alleen het kopjaar!) vooral 

gaat over de auditor als persoon, over auditstrategie, over aanscherpen van 

onderzoeksmethoden en over integriteit; een onderwerp dat ook deel uitmaakt van 

de verplichte PE-programma’s. Eén van de studenten typeerde het wel heel erg raak: 

“als accountants worden we in dat tweede jaar door weer andere accountants in 

naam opgeleid om organisaties te diagnosticeren, terwijl we in praktische zin een 

verdiepte scholing krijgen als financial auditor ”.   



Op de vraag aan een van de docenten hoe zij de RO-opleiding zelf had ervaren kwam 

als antwoord; “het spijt mij; ik heb het eerste jaar noch het tweede jaar gevolgd; de 

RO-titel is mij als RA bij generaal pardon toegevallen”. Dat was de spreekwoordelijke 

klap op de vuurpijl. Hoe stond het dan wel niet met het eerste studiejaar? Frank Jan 

besloot slechts twee doelstellingen voor ogen te houden. Eerst snel de titel halen en 

dan aanvullende kennis en ervaring opdoen in de zin zoals zijn goede vriend de 

planoloog had bedoeld.  

Vrije School voor Auditing Management Control.  

Duidelijk diende zich bij het gezelschap een niche aan. Waarom niet voor alle 

zekerheid de gehele auditopleiding aanpakken? De initiatieven vliegen in het rond: 

- wij ontwikkelen zelf een tweejarige post-Master Auditing Management Control; 

- wij huren het bovenzaaltje van Eik en Linde voor de eerste jaargroep; 

- wij laten ons continue coachen door twee vooraanstaande management control 

auditors; Johan (Internationaal Handelsbedrijf Amsterdam) en Eric (World Offshore 

Holding Rotterdam);  

- wij bevorderen en bewaken van elke jaargroep de multidisciplinaire samenstelling;  

- wij nemen in het curriculum vakken op als filosofie, leiderschap, logistiek, 

bestuurskunde, bedrijfskunde, organisatieleer, governance, strategie, ethiek, 

coaching, organisatieverandering en -diagnostiek, debatteren, management control, 

sport, mentale weerbaarheid en accountmanagement; 

- studentengroepjes bereiden, samen met de betreffende docenten, alle colleges 

voor; 

- er treden uitsluitend, van naam en faam bekende, fulltime hoogleraren op; 

- wij zorgen als initiatiefnemers voor een stimulerende en actieve opleidingssfeer; 

- de omvang van een opleidingsgroep is niet meer dan 12 personen, waaronder 

maximaal 3 accountants in business; 

- op zaterdagochtend verzamelen we bij het nationale rugbycentrum te Amstelveen 

voor het doen van mentaliteitstrainingen, krachtoefeningen en we spelen een 

oefenwedstrijd;  

- een verplichte stage maakt deel uit van het opleidingsprogramma; en 

- iedere student krijgt een CEO als mentor toegewezen. 

 

Het liep al in de klein uurtjes toen de heren werd verzocht het etablissement te 

verlaten…  



Metamorfose 

Hoewel het Marleen zwaar viel de opkomende slaap te weerstaan, wilde ze toch niet 

van haar gewoonte afwijken. Benieuwd als ze was hoe het met de vrienden van 

Huibert was gesteld. In stilte hoopte ze dat de heren een punt zouden bereiken dat 

het jongensgedrag zou plaatsmaken voor het gevoel dat ze eindelijk eens in de benen 

moesten komen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Te gemakkelijk waren ze 

door hun examens gerold om uiteindelijk het accountancy-ambacht, zo typeerde 

Marlies althans het beroep, te gaan uitoefenen. En als het vroeger bij de firma dan 

toch niet zo lekker liep werden ze ook nog eens door de echtgenotes opgevangen. 

Nee; wat meer pit en keuzen maken in het leven wat toch niet teveel gevraagd. 

Maar nu was Marleen behoorlijk geïrriteerd; zo laat had Huibert het nog nooit 

gemaakt. 

 

Haar stemming sloeg direct om toen ze Huibert zag binnenkomen. Dat was niet de 

Huibert die ze die ochtend, toen ze naar haar werk ging, had achtergelaten. Het 

gespannen en voorzichtige vogeltje was veranderd in een krachtige persoonlijkheid. 

Hij straalde aan alle kanten. Dit was de man die ze bewonderde; dit was de kerel 

waarvoor ze in het huwelijksbootje was gestapt. Wat een transformatie, wat een 

power… Wat is er gebeurd? 

 

Die innerlijke kracht, die uitstraling, dat gezag afdwingende, die overtuiging lag ook 

besloten in het plan dat Huibert met veel elan en geloof in eigen kunnen aan Marleen 

ontvouwde. 

“Mijn maten en ik hebben besloten om de management control auditor in Nederland 

weer op de kaart te zetten”  

 

 

Arie Molenkamp (www.publicauditing.nl) is zelfstandig gevestigd als 

organisatieadviseur, auteur, opleider en coach. Eerder was hij directeur bij KPMG 

Management Consulting.  


