Groot of klein kantoor?
Of toch liever zelfstandig?
Je bent een jonge accountant en vraagt je af waar je het beste op je plaats bent. Bij een groot
of een klein kantoor? Of misschien lijkt een toekomst als zelfstandige je ook wel aantrekkelijk.
Maar wat zijn de verschillen? En hoe weet je waar je voor moet gaan?

Groot kantoor
Bij een groot kantoor heb je vaak grotere klanten. Veel jonge accountants zien dat als een voordeel. Maar er
zijn meer voordelen:
 Persoonlijke ontwikkeling en carrièrekansen. Bij grote kantoren is het loopbaansysteem vaak goed
gestructureerd. Dat betekent dat je bij binnenkomst een mentor of coach krijgt toegewezen en je veel
begeleiding krijgt. Daarnaast heb je veel mogelijkheden om door te stromen.
 Vakinhoudelijke ontwikkeling. Bij grote kantoren worden intern veel cursussen gegeven om je op de
hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in de accountancy. Daarnaast zijn de ICT-voorzieningen en
kennisdatabases vaak dik in orde.
 Beloning. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat grote kantoren hun medewerkers beter belonen.
Klein kantoor
Toch kiezen veel accountants (op enig moment) voor een kleiner kantoor. Wat zijn daarvan de voordelen?
 Minder hiërarchie, meer vrijheid. Een kleiner kantoor is vaak minder star en rigide, waardoor je meer
vrijheid van handelen ervaart.
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 Minder werkdruk. Bij een kleiner kantoor is er vaak minder werkdruk en worden ook minder hoge
eisen gesteld. Termen als efficiëntie, productiviteit, profilering en targets zijn minder heilig.
Daardoor houd je meer tijd over voor andere zaken, zoals studie en privé.
 Informeler. Natuurlijk hangt het af van het kantoor zelf, maar bij een klein kantoor is de sfeer vaak
informeler dan op een groter kantoor. De lijnen zijn ook korter. Feedback en coaching verlopen
vaak sneller en informeler.
Zelfstandig
De belangrijkste reden voor veel accountants om voor zichzelf te beginnen is het feit dat je als
zelfstandige alles zelf kunt regelen en bepalen. Als zelfstandige heb je vrijheid, flexibiliteit en kun je
écht ondernemen. De werkdruk neemt als zelfstandige niet af, er komt nu eenmaal veel kijken bij het
opstarten van een eigen kantoor, maar het voelt wel anders als je het voor jezelf doet.
Vraag je eens af
Als jij je afvraagt wat nu het beste bij je past, stel jezelf dan eens de volgende vragen:
 Hoe ambitieus ben ik?
 Hoeveel waarde hecht ik aan begeleiding bij mijn persoonlijke ontwikkeling en een strak
carrièrepad?
 Kan ik goed tegen rigiditeit of wil ik meer vrijheid om de zaken aan te pakken zoals ik dat wil?
 Kan ik tegen hoge werkdruk?
 Hoeveel tijd wil ik overhouden voor privé en studie?
Kun je hulp gebruiken bij het beantwoorden van deze vragen en het bepalen van je koers? Neem dan
gerust contact met ons op.
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