Baker Tilly St. Maarten

Willem Minnema

Een prachtige azuurblauwe
zee met uitzicht op het
vulkaaneiland Saba, een
grote baai waar elke morgen
cruiseschepen aanleggen in
de haven, het geluid van de
golven die tegen het strand
slaan. Dit was voor vijf maanden mijn achtertuin. Het was
na een vlucht van negen uren
wel even wennen maar ik had
erg veel zin in! Ik had vanaf
het eerste jaar al de wens om
mijn derdejaars stage in het
buitenland te doen. Als je dat
graag wilt, neem je contact op
met Bureau Buitenlandstages
dat gevestigd is in hetzelfde
gebouw als de Hanzehogeschool. Via hen ben ik aan
deze stageplaats gekomen.
Aanvankelijk heb ik er alleen

Accountancystudent Willem Minnema ging voor zijn
derdejaars stage naar het buitenland. Het prachtige
eiland St. Maarten in de Caribische zee was de bestemming. Op dit eiland zitten een aantal accountantskantoren waaronder Baker Tilly. Hier heeft Willem zijn stage gedaan van begin februari tot eind juni
2013. In dit artikel doet hij verslag van zijn ervaring.
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Front Street, Philipsburg, St. Maarten
voor gekozen om deze ervaring te doen maar eenmaal
toen ik de stageplaats kreeg
kwam ik er achter dat ik een
aantal andere mensen al een
beetje kende van onder andere Check. Zo was Marit, van
de almanakcommissie van
vorig jaar, één van mijn huisgenoten. Op St. Maarten heb
ik ook veel nieuwe mensen

leren kennen waaronder ook
Engels sprekende en dat vond
ik wel erg leuk omdat ik zo
mijn Engels beter kon ontwikkelen. Overigens spraken ze
op mijn stageplaats ook allemaal Engels op een paar
mensen na. We hadden meestal een groepje van ongeveer
acht mensen waar we samen
mee gingen eten, stappen etc.
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Elke werkdag ging ik op
mijn fiets over de Boardwalk van Philipsburg naar
mijn stage. Ik was nog nooit
eerder met Baker Tilly in
contact geweest. In Nederland zitten ze niet in de
omgeving van Groningen.
Ik deed op mijn stage voornamelijk samenstelpraktijk
waaronder ook veel boekhouding. Zeer interessant
is het dat ik met veel verschillende klanten te maken had
en dan ook vooral in de toerisme en horeca branche. Mijn
collega’s waren voornamelijk
Surinaamse vrouwen en degene die mij het meest begeleidde is op St. Maarten
geboren en opgegroeid. Hier
sprak ik ook veel Engels mee
op mijn stage. Van de recessie merkte ik daar eigenlijk
niets. Het Caribisch gebied is
het populairste gebied in de
wereld voor cruiseschepen.
Ik heb vaak genoeg de Oasis
of the Seas gezien. Dit gigantische cruiseschip brengt duizenden Amerikaanse toeristen mee die het eiland een
dagje gaan bezoeken.

Ik kwam in het hoogseizoen
op het eiland en ik heb mooie
evenementen meegemaakt
waaronder de Heineken Regatta en carnaval. Net als ik
zijn er ook beroemdheden
die graag naar dit prachtige

Dagtrip Saba

eiland in de Caribische zee
komen. Zo heb ik optredens
van Daddy Yankee en Busta
Rhymes meegemaakt. Één
van de mooiste dingen waar
ik aan mee heb gedaan was
J’ouvert Morning. Dit carnaval-fenomeen is gebruikelijk
op een aantal eilanden in de
Caribische zee. Het is een optocht met bands die ritmische
muziek spelen op vrachtwagens die volgeladen zijn met
grote geluidsboxen. Ik stond
die dag samen met twee van
mijn huisgenoten om 3:00 ’s
ochtends op omdat deze optocht om 4:00 start. Ik dacht
toen eerst wel even: waar

beginnen we aan. Maar achteraf gezien is dit wel iets wat
geweldig is om één keer in je
leven te hebben gedaan. In
de optocht liepen veel meer
Nederlandse stagiaires mee
en dat maakte het ook wel
gezellig en leuk!

San Juan, PR

Toen ik mijn vliegtickets ging
boeken, had ik expres nog
twee weken er aan vast geplakt om vrije activiteiten
te doen zoals buureilanden
bezoeken. Toen ik eind mei nét
klaar was met mijn stage ben
ik nog met mijn huisgenoten

Mijn verjaardag en laatste
stagedag was op een vrijdag
en ik heb een goed eindevaluatiegesprek gehad. Een goede
stageplaats geeft je altijd
goede feedback waar je zelf
nog niet achter was gekomen.
Zo was dat ook in mijn geval.
Het weekend er na ben ik nog
met ander reisgezelschap
naar St. Barth en St. Eustatius
geweest. Dit waren ook hele
leuke ervaringen. St. Barth is
een echt jet-set eiland en hier
was ik met twee andere jongens. We huurden een Mini
Cooper cabrio. St. Eustatius is
een bijzondere gemeente van

St. Eustatius

was dat er op de dag voordat
we weer naar St. Maarten vlogen een cruiseschip in de haven van San Juan (Puerto Rico)
lag die we de volgende dag in
de baai van Philipsburg zagen
liggen. In de laatste week ben
ik nog terug gekomen op mijn
stage om dingen af te ronden
zoals mijn eindverslag en om
te trakteren op mijn verjaardag wat tevens mijn laatste
stage dag was.

Nederland en ik geloof niet
dat het veel voor komt dat hier
Nederlandse stagiaires naartoe komen maar ik was daar
naartoe gevlogen met een
andere jongen die stage liep
bij een hotel op St. Maarten.
Dat hotel heeft een zusterhotel op St. Eustatius waar wij
voor een vriendenprijs konden overnachten. St. Eustatius
was wel één van de leukste
reizen omdat we beiden een

Saint-Barthélemy

stoere quad hadden gehuurd tijdens ons verblijf en
daar het hele eiland mee
rond gingen crossen en
we hebben ook gehiked
naar het binnenste van de
grote vulkaan daar! Daar is
een regenwoud. De enige
avond dat we daar waren
zijn we ook nog met een
collega van die jongen
waarmee ik reisde naar een
kroeg geweest. Zo heb je daar
ook een beeld van.
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naar Puerto Rico geweest voor
één week. Ik vond dit een zeer
leuke afsluiting voor de tijd
die we samen hebben gehad
als huisgenoten. Net als op St.
Maarten hadden we ook daar
een huurauto en zo heb ik ook
veel van Puerto Rico kunnen
zien waaronder het tropische
regenwoud El Yunque en de
grote radiotelescoop uit de
James Bond film ‘Golden Eye’.
El Yunque schijnt trouwens
het enige tropische regenwoud van de Verenigde Staten te zijn. Ook hebben we de
grote Bacardi fabriek bezocht
en wat ook wel grappig was,

Ik heb geen spijt van mijn
stagetijd op St. Maarten. Het
was voordat ik er naartoe ging
wel een beetje spannend omdat ik niet precies wist wat
me te wachten stond maar
St. Maarten is een eiland waar
je je vrij makkelijk kan redden. De bewoners zijn aardig
en behulpzaam. Van medestudenten die in Nederland

stage liepen heb ik wel vernomen dat ze, indien samenstelpraktijk, ongeveer dezelfde werkzaamheden deden als
ik. Het leukste vond ik samenstellen van een jaarrekening.
Dit artikel is een korte samenvatting van mijn stageperiode. Voor studenten die aan
een buitenlandstage denken
kan ik het zeker aanbevelen!
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