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Presenter
Presentation Notes
Hi goedemiddag iedereen! Nogmaals hartelijk dank aan Peter en de Vereniging dat ik hier mag zijn om de Jonge Fiscalist te vertegenwoordigen in dit debat. En dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Ik ben Maxine, ik werk als belastingadviseur bij het advocatenkantoor DLA Piper in Amsterdam. Ik heb gestudeerd in Leiden en doceer daarnaast parttime aan de Universiteit van Curacao. Naast het delen van mijn eigen ervaringen als Jonge fiscalist, heb ik een enquete opgesteld en gedeeld in mijn eigen netwerk en leen van de vereniging om de ervaringen te verzamelen over het zijn van de Jonge fiscalist. 



Eigen ervaring als jonge fiscalist

• De fiscaliteit is breed! 
• Algemene vaardigheden
• BEPS project in 2015-2022
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Presentation Notes
1. overheid, bedrijfsleven, rechtspraak, inhouse2. Tijdens mijn studie merkte ik logischerwijs een focus op de basis van de vaktechniek: de wet en jurisprudentie. Dat is natuurlijk de basis voor het zijn van fiscalist. Ik denk echter dat het de Opleiding veel zou baten als er keuzevakken waren als schrijfvaardigheden of adviesvaardigheden, maar ook bijvoorbeeld de economische en/of social maatschappelijke gevolgen van fiscaal beleid.3. In mijn studietijd heb ik de opkomst en ontwikkeling van het BEPS project meegemaakt, waardoor het sentiment omtrent belastingen zowiezo erg in verandering was.



Achtergrond deelnemers
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ongeveer 1/3e participanten uit de Big Four heb, ¼ uit advocatenkantoren, 5% van de Universiteit en 5% van het Ministerie van Financien.



Werkervaring deelnemers
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Presentation Notes
Er was gelukkig een mooie verdeling tussen participanten op zowel junior, medior als senior niveau. Hierdoor heb ik ervaringen en tips kunnen verzamelen van verschillende generaties van werknemers, om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van een verschil in houding of niet.



Lees het artikel “De drijfveren van de jonge fiscalist” van Adviesgroep ’88 – Eens of oneens?

• Gelukkig zijn
• Hybride werken
• Maatschappelijk betrokken zijn 
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Presentation Notes
Eerste vraag in de enquete  betrof het verzoek om het artikel van het HR adviesgroep ’88, genaamd ‘de drijfveren van de Jonge fiscalist’ te lezen en aan te geven in hoeverre men het hiermee eens was. De schrijvers van dit artikel omschreven hoe zij zien dat de jongere fiscalist meer waarde hecht aan:Gelukkig zin, De mogelijkheid om flexible te werken, en Wilt graag dat zijn of haar werk leidt tot in ieder geval een bepaalde mate van verbetering van de maatschappij.



0-2 jaar ervaring

• Grotendeels mee eens, ik denk inderdaad dat de huidige 
generatie anders in de wedstrijd staat en dat met name 
advocatenkantoren mee zullen moeten met de tijd om jong 
talent binnen boord te houden.

• Hoop geblaat, heel veel standaard gepraat over hoe een 
20’er zou zijn. Niet eenieder wilt tuinieren in Australië, hip 
zijn of geitenwollen sokken dragen. 
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1. “De drijfveren van de jonge fiscalist” van Adviesgroep ’88 – Eens of oneens?
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Presentation Notes
Junior Fiscalisten waren het vaak eens met dit artikel dan meer senior fiscalisten. Ik zie in mijn kring eerlijk gezegd een diverse range van meningen, maar ik merk wel dat men minder Geduld heeft voor het ‘keihard zwoegen tot je partner wordt’ traject. Ook de mediors en seniors in mijn kring gaven aan dat er baat is bij regelmatig rondkijken op de arbeidsmarkt. Natuurlijk heb je ook degenen die het hier 100% niet mee eens zijn.



3-5 jaar ervaring

• Grotendeels eens. Ik vind dat er een shift is gekomen in 
hoe mijn generatie werken ziet. Niet alleen in de 
fiscaliteit maar ook in andere beroepen. 

• Het artikel beschrijft een pijnlijke waarheid over de jonge 
generatie: ze leven vooral voor hun eigen geluk en 
denken voornamelijk aan zichzelf. 
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1. “De drijfveren van de jonge fiscalist” van Adviesgroep ’88 – Eens of oneens?
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Presentation Notes
De medior fiscalisten vonden het artikel weer vaker generaliserend van aard, en/of gaven aan hoe zij dachten dat dit gedachtegoed eigenlijk misplaatst was, aangezien veel werkgevers nog trachten te schuilen achter niet welgemeende duurzaamheids en ESG maatregelen in plaats van daadwerkelijk effectieve handelingen te verrichten ter verbetering van de wereld.  Wat betreft 'maatschappelijke verantwoordelijkheid' verschuilen ze zich achter de greenwashing van hun zogenaamd verantwoordelijke werkgever, die ondertussen nog steeds agressieve fiscale structuren faciliteert. De tijd van 65+ Uur werken bij een big 4 voor geen waardering en geen flexibiliteit is nog wel de realiteit maar staat niet meer in lijn met wat deze generatie fiscalisten wil opofferen. Ik ben het grotendeels eens met het artikel. De fiscalist van nu is kritisch op zijn of haar werk. Fiscalisten verkeren in de luxe positie dat je vrijwel overal aan de slag kan. 



5+ jaar ervaring

• De vastigheid - 30 jaar bij dezelfde baas, fulltime is de heilige 
graal etc. - is veel minder belangrijk. 

• Er wordt kritisch naar een werkgever gekeken; de jongere 
fiscalist stapt met gemak op als er onvoldoende aansluiting is 
op de wensen van de jongere generatie.
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1. “De drijfveren van de jonge fiscalist” van Adviesgroep ’88 – Eens of oneens?
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Fiscalisten op senior niveau gaven vaker aan deze mentaliteit terug te zien bij hun jongere collega’s.Meerdere senior fiscalisten gaven ook als tip aan jongere fiscalisten om te realiseren dat de eerste 3 jaar soms moeilijk kan zijn. Om die reden vind ik het niet slim om meteen te stoppen als je het niet meer leuk vindt, juist doorgaan op die moeilijke momenten geeft je ook heel veel waarde voor de toekomst. Waarschijnlijk ook omdat het banenperspectief in mijn studietijd en daarna (ben 35 jaar) altijd positief waren.Ik hoor over mijn generatie ook altijd allerlei ideeën die toch maar deels voor mij of mijn vrienden gelden.  �Er is geen andere keuze dan uit te gaan van je eigen kracht. Een fiscale achtergrond geeft voldoende zelfvertrouwen dat je waarde genoeg hebt om die altijd wel ergens in te kunnen zetten. 



0-2 jaar ervaring

• Het liefst wil ik een impact maken op ons gemeenschap, 
mensen helpen direct of indirect. 

• Rekening houden met ethiek, ESG-aspecten, zodat je wel 
'het juiste' blijft doen.
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2. “Wat wil jij - zowel commercieel als maatschappelijk - het liefst bereiken in jouw carrière?”
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Presentation Notes
De tweede vraag die ik wil behandelen betreft wat de fiscalisten zowel commercieel als maatschappelijk het liefst willen bereiken in hun carriere. Ik heb deze vraag gesteld om te zien of de jongere fiscalisten anders antwoorden vergeleken met de senior fiscalisten. In de antwoorden zag ik bij jongere fiscalisten inderdaad vaker terugkomen dat zij werk zoeken met een positieve impact op de gemeenschap. 



3-5 jaar ervaring

• Zo goed mogelijk worden in het vak & later een bijdrage leveren 
aan de tax systemen van ontwikkelingslanden.

• Een bijdrage leveren aan de verbreding van de fiscale wetenschap 
tot een multidisciplinair vakgebied.

• Commercieel: Partner worden. Maatschappelijk: bijdragen aan 
diversiteit en inclusie binnen mijn organisatie.
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2. “Wat wil jij - zowel commercieel als maatschappelijk - het liefst bereiken in jouw carrière?”

Presenter
Presentation Notes
In de antwoorden van de medior – en ook senior – fiscalisten zag ik meer focus op het zo goed mogelijk worden in het fiscale vak: zijnde commercieel, overheid, Universiteit of rechtspraak. Dit is logisch omdat vanaf je derde jaar ofwel zelf kiest of de fiscaliteit bij je past, of er wordt voor je gekozen: je wordt wel of niet associate, je krijgt wel of niet een permanent contract. Derhalve zie je dat de medior fiscalisten meer gericht zijn op beter worden in het vak.3. specifiek gezien ervoor zorgen dat mensen van bi-culture achtergronden ook hoog in het management kunnen komen.



5+ jaar ervaring

• Lange klantrelaties, het begeleiden en opleiden van jonge 
medewerkers op ons kantoor en het bieden van een vertrouwde 
werkomgeving.

• Ik heb de ambitie om het beroep van fiscalist lang uit te blijven 
oefenen en uiteindelijk partner worden. 
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2. “Wat wil jij - zowel commercieel als maatschappelijk - het liefst bereiken in jouw carrière?”

Presenter
Presentation Notes
Op senior niveau heeft men al helemaal een concreter plan over wat zij precies willen bereiken in hun carriere. Het woord partner heb ik vaker terug zien komen, naast meer verantwoordelijkheid, meer salaris en het kunnen opleiden van jongere fiscalisten.Werk doen dat ertoe doet en uitdagend is. Stappen maken binnen de organisatie.Ik wil eerst zoveel mogelijk commercieel bereiken en zo goed mogelijk worden als fiscalist. Op een latere leeftijd zie ik mijzelf meer voor de maatschappij inzetten.



0-2 jaar ervaring

• Je moet meer praktisch dan theoretisch denken, maar ook 
de theoretische beginstappen niet overslaan.

• De 9-tot-laat mentaliteit was even wennen, maar gaat mij nu 
beter af. Limiet aan vakantiedagen was ook even anders.
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3. “Welke valkuilen heb jij ervaren in de transitie van de hogeschool/universiteit naar de arbeidsmarkt?”

Presenter
Presentation Notes
De derde vraag die ik wil behandelen betreft welke valkuilen de deelnemers hebben ervaren bij de transitie van de hogeschool/universiteit naar de arbeidsmarkt. 



3-5 jaar ervaring

• Als je een ander carrièredoel hebt, bijvoorbeeld wetenschapper, 
is de eenzijdige focus op fiscale techniek een belemmering. 

• Het is maatschappelijk onwenselijk dat afgestudeerde fiscalisten 
die voor de overheid willen gaan werken, niet wetenschappelijk 
hebben leren denken en vrijwel niets hebben geleerd over de 
economische of sociologische gevolgen van belastingheffing.
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3. “Welke valkuilen heb jij ervaren in de transitie van de hogeschool/universiteit naar de arbeidsmarkt?”
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Presentation Notes
Anderen vonden weer dat de Universiteit was niet praktisch genoeg. Je moet een aangifte kunnen maken en cijfers en boekingen snappen om een goede fiscalist te zijn. De opleiding Fiscaal Recht is eigenlijk geen wetenschappelijk onderwijs, maar een praktijkopleiding tot fiscaal adviseur. Deze mening komt ook overeen met een recent artikel in het Weekblad Fiscaal Recht van Ruud den Dool. Tijdens mijn studie waren er weinig schrijfvakken, terwijl je in de praktijk vrijwel alleen maar stukken aan het schrijven bent. Mijns inziens zou er in de studie meer aandacht moeten worden besteed aan het schrijven van stukken adviezen, memo's, processtukkenJe wordt niet voorbereid op de praktijk. De kennis was 100% theoretisch dus je mist heel veel aansluiting.



5+ jaar ervaring

• Je wordt niet voorbereid op de praktijk. De kennis was 100% 
theoretisch dus je mist heel veel aansluiting.

• De vertaling van theorie naar praktijk. Zoeken naar een baan dat 
bij mij paste in plaats van het eenzijdige beeld dat op de 
universiteit werd laten zien.
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3. “Welke valkuilen heb jij ervaren in de transitie van de hogeschool/universiteit naar de arbeidsmarkt?”

Presenter
Presentation Notes
1. Valkuil is dat je op de arbeidsmarkt heel anders je werk moet doen dan op de universiteit qua opbouw adviezen, analyse en taalgebruik. Extra:  Universiteit zou full time moeten zijn maar pas nadat je bent gaan werken, kom je erachter hoe een volle werkweek je kan slopen en dat je weekend dan echt nodig is om uit te rusten en bij te komen. Naarmate je ouder wordt, wordt die rust steeds belangrijker, zo lijkt het.4. (Big Four, veel uren maken, hard werken en ten koste van alles ambitieus moeten zijn)



0-2 jaar ervaring

• Ik merk zelf dat er heel veel mensen zijn die Fiscaal Recht hebben 
gestudeerd die het eigenlijk helemaal niet leuk vinden. Ik zou aan 
raden om alleen de fiscaliteit in te gaan als je het echt leuk vindt. 

• Money is important, smiling every day is more important. Zorg 
vooral dat je een werkomgeving kiest waarbij je met plezier naar 
je werk gaat.

Vereniging voor Belastingwetenschap 2022

4. “Welk advies zou je aan de huidige generatie student-fiscalisten willen geven?”

Presenter
Presentation Notes
De laatste vraag die ik hier wil behandelen is welk advies de deelnemers zelf wilden geven aan de huidige generatie student fiscalisten.Een van de antwoorden van de junior fiscalisten kwam mij erg bekend voor: studenten die kiezen voor fiscaal recht terwijl zij het vak wellicht helemaal niet zo leuk vinden. Ik merk in mijn omgeving een grote leegstroom na 1-2 jaar omdat mensen realiseren dat ze het toch niet leuk vinden. Dus ik zou aan die studenten willen meegeven om niet bang te zijn om iets anders te doen dan waar je voor gestudeerd hebt. Voor de studenten die de fiscaliteit wel echt leuk vinden; neem lekker je tijd voordat je fulltime gaat werken, kijk lekker rond bij veel kantoren, ga op reis, neem een tussenjaar etc. Al begin je iets later met werken, dit is iets waar je nooit spijt van gaat krijgen. Je gaat eerder spijt krijgen als je het niet hebt gedaan.(vanwege het werk, vanwege de mensen), maar ook weer met plezier naar huis kan gaan (en niet 10.000 dingen nog aan je hoofd hebt van werk).



3-5 jaar ervaring

• Doe wat jou gelukkig maakt en niet je familie/vrienden of nog 
belangrijker: je eigen ego. Je hebt maar één leven dus besteed het 
goed.

• Kijk goed of de manier van werken en omgang van een kantoor past 
bij hoe je je leven wilt inrichten. Dat heb jij zelf in de hand.
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4. “Welk advies zou je aan de huidige generatie student-fiscalisten willen geven?”

Presenter
Presentation Notes
Als dat het fiscalisten leven is (wat ik zelf ook heb), ga er dan 100% voor en doe het op jouw eigen manier met jouw eigen normen en waarden. Het kost ontieglijk veel energie en tijd om iemand te zijn die je eigenlijk niet bent, dus vermijd dit. Wees je authentieke zelf, zo breng je al heel veel op tafel.



5+ jaar ervaring

• Probeer echt de eerste 3-4 jaar vol te houden en idealiter zelfs wat 
langer, ook al bevalt het werk je niet altijd. 

• Kies niet automatisch voor een werkgever voor de naam of reputatie, 
maar kies een werkgever met een fijne werkomgeving en waar je veel 
kan leren.
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4. “Welk advies zou je aan de huidige generatie student-fiscalisten willen geven?”
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Presentation Notes
Daar heb je je hele leven plezier van! Je leert veel en na 4/5 jaar krijg je meer kansen, salaris en autonomie om je werk te doen. 3. en vooral: zorg dat je plezier hebt of anders krijgt in je werkzaamheden, of althans de balans daarvan: vervelende klussen horen er ook bij.Stel je wat flexibeler op richting mogelijke werkgevers. Maak eerst eens wat vlieguren voordat je gelijk allerlei eisen stelt. 



Stellingen

De jonge fiscalist:
• zoekt een loopbaan in lijn met zijn of haar normen en waarden; en
• vraagt om meer focus op andere vaardigheden en loopbaanmogelijkheden tijdens de opleiding.

Hartelijk dank voor jullie aandacht!
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Presentation Notes
Hiermee kom ik aan het einde van mijn stuk. Ik hoop jullie een goed beeld te hebben kunnen geven van wie de jonge fiscalist is en wat hij of zij graag wil bereiken met haar carriere.Mijns inziens is dat een person die graag een bijdrage wil leveren aan de maatschappij, alternatieve loopbaanvormen meer waardeert dan zijn of haar voorgangers en iemand die in de opleiding meer nadruk wenst op carrierepaden anders dan commercieel adviseur. 


	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   

