Werken en studeren:
Jongeren leren bij LDJ in de praktijk
Lentink De Jonge Accountants
& Adviseurs is een middelgroot
accountantskantoor in deze regio
met vestigingen in Harderwijk,
Putten, Zeewolde en sinds
vorig jaar ook in Bilthoven. Er
werken ruim 70 medewerkers,
die ondernemers onder meer
helpen bij het opstellen van hun
jaarrekening en boekhouding,
maar ook van advies voorzien bij
allerlei fiscale vragen.
Lentink De Jonge Accountants &
Adviseurs is altijd op zoek naar nieuwe
medewerkers. Zeker studenten die de
Accountancy in willen, kunnen zich bij LDJ
verder ontwikkelen. LDJ biedt kansen om
praktijkervaring op te doen naast je studie.
Mohammed Zekhnini en Kars Karssen
vertellen over hun ervaring als werkstudent
op het kantoor in Harderwijk.
Kars (22) uit Harderwijk werkt sinds
september 2019 bij LDJ. Hij volgt de
opleiding Fiscale Economie op de
Universiteit van Amsterdam. “Ik zocht
een bijbaan passend bij mijn studie en
solliciteerde in eerste instantie als fiscaal
medewerker. Als werkstudent bij LDJ ben ik
begonnen op de fiscale afdeling, maar sinds
januari werk ik op de accountancy afdeling.
Ik wil een switch maken en mijn master in
Accountancy gaan doen. Daarvoor moet ik
op de UVA een schakeltraject van een half
jaar doen.’’ Inmiddels werkt Kars een dag in
de week op de audit- of controleafdeling.
“We controleren of jaarrekeningen voldoen
aan alle standaarden. Deze zijn al opgesteld
door een ander accountantskantoor of door
de klant zelf.”
Nadat hij twee keer uitgeloot was
voor Geneeskunde en twee jaar
Bewegingswetenschappen studeerde,
bleek de studie Bedrijfseconomie
Mohammed het best te passen. In zijn
derde jaar op de Vrije Universiteit heeft hij
Accountancy gekozen als specialisatie. “Ik
ben wiskundig aangelegd, vind financiële
en bedrijfsprocessen interessant.” De
Harderwijker (24) is in augustus 2020 bij
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LDJ gekomen via een open sollicitatie.
“Ik was benieuwd hoe het toegaat in het
bedrijfsleven en wilde in de buurt van
Harderwijk werken en niet zoals veel van
mijn medestudenten bij een groot kantoor
op de Zuidas.” Hij mocht als werkstudent
beginnen op de samenstel-afdeling. Hier
worden jaarrekeningen voor vooral MKBbedrijven opgesteld. “Toen ik net begon bij
LDJ, had ik veel vragen over de systemen
waarmee wordt gewerkt. Iedereen is bereid
om te helpen en uitleg te geven. Ze vinden
dat je beter een vraag te veel kunt stellen,
dan één te weinig. Als werkstudent krijg je
een mentor toegewezen waar je ook met
vragen terecht kunt. Deze mentor begeleidt
je voor een langere periode. In coronatijd
werken we veel thuis, maar als ik op
kantoor ben, is er ook tijd om een praatje te
maken. Er is bij LDJ ook veel aandacht om
je professioneel en op persoonlijk vlak te
ontwikkelen.”
Kars heeft dezelfde ervaring. “Iedereen kijkt
naar elkaar om. De vennoten investeren
in het opbouwen van een goede band. De
collega’s van LDJ zijn bereid in alles mee
te helpen en mee te denken. Zoals over
hoe ik de vervolgstappen in mijn loopbaan
voor mij zie. Ik heb hierover een gesprek
gehad met Wineke Koops (Hoofd HRM)
om de opties te bespreken. Ik kan hier

bijvoorbeeld deeltijd blijven werken, maar
ook voltijd studeren en daarnaast een dag
naar kantoor.”
De combinatie van voltijd studeren en
werken is interessant, maar ook intensief.
,,Het is veel werk, maar vol te houden’’,
verzekert Kars. “In de praktijk leer je welke
punten uit de theorie het belangrijkst zijn.
Als ik volgend jaar begin met de master
Accountancy weet ik al hoe het in de
praktijk werkt.”
Mohammed: “Je leert theorie van de
universiteit in de praktijk toepassen. Hier
valt echt het kwartje!”
Lentink De Jonge is o.a. op zoek naar
assistent accountants audit en samenstel
(zowel beginnend als gevorderd), een
controleleider en een manager accountancy
& advies.
Voor meer informatie:
Wineke Koops (Hoofd HRM)
0341 - 438 100 / w.koops@lentinkdejonge.nl
Lentink De Jonge
Accountants & Adviseurs
Stephensonstraat 33, Harderwijk
Tel. 0341 - 438 100
www.lentinkdejonge.nl
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