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Het woord is aan... 13week13week13
Naam: Elham Sarehane

Leeftijd: 27 jaar

Functie: trainee audit

Kantoor: Maastricht

Burgerlijke staat: vrijgezel

Hobby’s: tennissen, stappen, 

winkelen

Maandag 23 “De week begint met auditwerk 
voor een klant in Maastricht. ’s Avonds rijd ik al naar 
Amstelveen. Verrassend, Herman Dijkhuizen nodigde 
míj uit om twee dagen mee te lopen! Op tijd onder 
de wol in Hostellerie De Veenen.”

Dinsdag 24 “Om 8.40 uur rijd ik parkeerplaats P2 
op, veel te vroeg. Ietwat gespannen meld ik me bij 
de balie en ontmoet Herman Dijkhuizen. Ik wil deze 
dagen een indruk krijgen van het werk van de Raad 
van Bestuur. Hier worden immers beslissingen geno-
men die mijn werk beïnvloeden. Ik schuif aan bij het 
wekelijkse overleg van de RvB. Operationele zaken 
passeren de revue. Je ziet dat de RvB een téam 
vormt. Gemoedelijk vergaderen ze, maar wel duide-
lijk. Samen met Herman lunch ik. Daarbij profi leer ik 
me niet in de zin van ‘ik ben een talent en je moet mij 
kiezen’ hoor. Hij wil weten hoe de cultuur is in Maas-
tricht en hoe betrokken ik me voel bij KPMG. 
Hij straalt de visie ‘1 door één te zijn’ echt uit. ’s Mid-
dags werk ik voor mezelf. Later zit ik bij een meeting 
met Hidde Jan Wapstra die me de werkzaamheden 
van de secretaris van de RvB uitlegt. Behoorlijk admi-
nistratief hoor. Rustig dineren is er ’s avonds niet bij. 
Een werkdiner met Herman en de rechterhand van de 
Raad van Bestuur, Hennie Both, wordt gebruikt om de 
jaarplanning door te nemen. Moe maar voldaan ga ik 
op tijd slapen.”

Woensdag 25 “Hetzelfde recept als dinsdagoch-
tend. Daarna zit ik bij een vergadering met Hennie, 

secretaresse Danielle en Hidde Jan. Ze stellen de 
agenda van de RvB voor de week erop vast. Herman 
Dijkhuizen is bezig met een groot duurzaamheidsproject 
waarvoor hij gaat praten met een hoogleraar van de 
uvA. Een boeiend gesprek over de binding tussen het 
bedrijfsleven en de fi nanciële sector. Het gaat om de 
toekomst, ook om mijn toekomst dus. Eenmaal terug 
in Amstelveen praten we met Eric ter Horst over HR-
zaken. Af en toe mag ik mijn mening geven. Rond zeven 
uur koers ik terug naar Kerkrade. Het was een nuttig 
bezoek aan Amstelveen. Herman is sympathiek, 
betrokken en wil meer van dit soort meeloopdagen 
organiseren. Goed om de jonge generatie zo bij KPMG 
te betrekken.”

Donderdag 26 “Van alle kanten word ik gebeld met 
de vraag ‘hoe was het?’. Super natuurlijk. Daarna gaat 
het normale werk gewoon door, auditwerk bij de klant 
van maandag. Ik bel met projectleiders van de klant om 
vast te stellen dat zij hun uitgaven rechtmatig besteden.”

Vrijdag 27 “Bijna hetzelfde als donderdag, 
kortom auditwerk. Een mooie week vol inspiratie 
sluit ik af. Of ik over tien jaar op Hermans stoel zit? 
Eerst mijn studie tot registeraccountant afmaken, dan 
bij KPMG ervaring opdoen. En daarna, dat zien we 
dan wel.”

Het bezoek van Herman Dijkhuizen eind vorig jaar aan kantoor Maastricht 

liep voor Elham Sarehane verrassend af. Na een vraag uit de zaal of een 

allochtone vrouw over tien jaar op Hermans stoel zou zitten, nodigde hij de 

Marokkaanse Elham uit.
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“Vertrouw op je gevoel”

“Ik zie KPMG als een professionele organisatie met gedreven en hard werkende 
medewerkers. Hoog opgeleide mensen, jong, ambitieus en dynamisch. Erg positief 
dus. Tegelijkertijd schuilt er in die gedrevenheid een valkuil en die zie ik bij KPMG’ers. 
Namelijk dat ze onbegrensd door kunnen gaan, werk boven privé stellen, zichzelf 
uithollen en dan alleen nog op de automatische piloot door blijven gaan. Dit geldt 
natuurlijk lang niet voor iedereen, maar ik zie het wel gebeuren. Er heerst nog te 
weinig een cultuur waarin je makkelijk kunt zeggen waar je écht mee zit. Ik werk ook 
voor andere bedrijven en ik zie het verschil. KPMG springt eruit als een organisatie 
waar medewerkers het soms moeilijk vinden om hun grenzen aan te geven.
Het begint allemaal bij de leidinggevenden. Zij kunnen de cultuur veranderen. Ik denk 
bijvoorbeeld dat het belangrijk is dat de meer ‘vrouwelijke’ aspecten zoals gevoel, in-
tuïtie, vertrouwen en emoties voldoende ruimte krijgen op de werkvloer. Overal hoor, 
dus niet alleen bij KPMG. Als mannen en vrouwen daar samen mee aan de slag gaan, 
levert dat goede resultaten op. Dat is zelfs wetenschappelijk bewezen. 
Verder is het goed om je bewust te zijn van generatieverschillen. De babyboomers zijn 
van huis uit harde werkers en houden van samenwerken. De pragmatische gene-
ratie – de ‘ik-generatie’ dus – is meer van de zelfontplooiing, van dingen zelf doen. 
En nu komt er weer een nieuwe generatie binnen, waarbij creativiteit en intuïtie erg 
belangrijk zijn. Als je dat als organisatie door hebt en de verschillen erkent, werkt het 
erg verhelderend en kun je erop inspelen. 
Mijn tips tot slot: zeg bewust ja of nee. Benoem wat iets met je doet. Leer te vertrou-
wen op je gevoel en niet alleen op je denken. Heb lef! Dan komt het vanzelf goed.”

     

Psychotherapeut Lia Aarsbergen 
coacht en traint sinds 2007 
medewerkers van KPMG. 
Individueel, maar ook in inter-
visiesessies aan groepen. 
Hoe kijkt zij tegen KPMG aan? 
En wat kunnen we van haar leren?

LIA AARSBERGEN

Lia Aarsbergen richtte in 1988 haar eigen 
praktijk voor Advies - Training - Psycho-
therapie op. Vanaf 1994 is deze uitge-
breid met coaching, supervisie en leer-
therapie. Ze werkt individueel en met 
 groepen, geeft trainingen aan hogescho-
len en werkt nauw samen met trainers 

en opleiders uit Duitsland en Amerika. 
Ook verzorgt ze al jaren trainingen en 
begeleidingsprogramma’s voor profi t- en 
non-profi torganisaties inzake persoonlijke 
effectiviteit, managementtrainingen, team-
building, ‘company care’ en counseling.


