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Na de crisistijd van corona zou er een periode 
komen van stabiliteit en rust. Waarin we het 
juk van het coronavirus van ons af konden 
werpen, waarin mensen elkaar weer de 
hand konden schudden en omhelzen en 
ondernemers weer goed konden ondernemen. 
We zouden de tijd hebben om onze wonden 
te likken en weer met optimisme vooruit te 
kijken.

Hoe anders bleek dit te zijn. Geconfronteerd 
door het flink haperen van de toeleverings-
ketens, het personeelstekort, de oorlog in 
Oekraïne met een gierende inflatie tot gevolg, 
kent de wereld genoeg uitdagingen. Om over 
het klimaat nog maar niet te spreken. In zo’n 
wereld komt het aan op wereldleiders met 
een visie die hun eigen politieke boodschap 
ondergeschikt maken aan wat er nodig is voor 
onze wereld.

Maar niet alleen wereldleiders maken het 
verschil. Elke dag zijn er veel mensen op 
eigen wijze bezig om zich in te zetten 
voor hun omgeving of branche. Geheel 
belangeloos, omdat ze hun gedrevenheid 
kennis, wijsheid en kracht met een soort 
van vanzelfsprekendheid inzetten, omdat ze 
bepaalde inzichten en overtuigingen hebben 
die anderen verder kunnen brengen. Willem 
van Wijngaarden, oud-voorzitter van SRA, 
oud-voorzitter van de Reviewcommissie van 
SRA en oud-voorzitter van het NIVRA (dat later 
opging in de NBA), is ook zo iemand. 

De jury van de Jan Zweekhorst Award 2022 
vindt het daarom een eer en is er trots op om 
Van Wijngaarden de tweede editie van de Jan 
Zweekhorst Award toe te kennen. 

Overweging
Van Wijngaarden heeft als oud-voorzitter van 
SRA, oud-voorzitter van de Reviewcommissie 
van SRA en als oud-voorzitter van het NIVRA, 
over de jaren heen enorm veel werk verzet als 
het gaat om kwaliteitsverbetering, kennisdeling 
en belangenbehartiging voor de branche en 
de mkb-ondernemers. Hij heeft daarmee het 
verschil willen maken en is uitgestegen boven 
zijn eigen functie als registeraccountant.
 
En op zijn weg is hij veel uitdagingen tegenge-
komen. Telkens moest Van Wijngaarden in de 
functies van de voorzitterschappen balanceren 
op het snijvlak van tegenstrijdige belangen. 
Dat was niet altijd makkelijk. Maar hij heeft die 
rollen met verve en standvastigheid vervuld 
en zodoende is in de richting van toezicht-
houders en het Ministerie van Financiën, 
Justitie en de Belastingdienst meer krediet 
voor de accountancybranche opgebouwd. 
Zijn verbindende kracht was daarbij telkens 
uitgangspunt, want van polarisatie komt niets. 
“Zijn houding van zacht op de relatie en strak 
op de inhoud heeft hij steeds goed ingevuld”, 
zo typeert een oud-collega Van Wijngaarden.

Van Wijngaarden was in de vroegste jaren van 
SRA al aan de vereniging verbonden en hij stond 
aan de basis van het huidige reviewsysteem, 
een van de pijlers van het kwaliteitskeurmerk 
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Het SRA-bestuur heeft in september 2021, het jaar van het plotselinge overlijden van onze voorzitter Jan 
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van SRA. In 1994 maakte SRA een begin met 
het reviewsysteem om ervoor te zorgen dat de
SRA-kantoren de kwaliteit nastreven die de 
vereniging en de maatschappij voor ogen staat. 
Dat was uniek in die tijd. En Van Wijngaarden 
was daar, natuurlijk in samenwerking met andere 
collega’s, de drijvende kracht achter. Later werd 
hij voorzitter van de Reviewcommissie en heeft 
hij in die hoedanigheid bijna dertien jaar lang zijn 
schouders onder het reviewsysteem gezet dat 
door de jaren heen “steviger en steviger werd”, 
zoals Van Wijngaarden eerder in een interview 
heeft gezegd, maar waarbij de coachende rol 
van vaktechniek en educatie altijd vooropstond. 
Bij de reviews was hij altijd zeer kritisch doch 
rechtvaardig en hij stimuleerde en ondersteunde 
de SRA-kantoren altijd om het nog beter te doen.

In 2006 werd de Wta ingevoerd, wat later 
werden de eerste Wta-vergunningen voor 
het niet-OOB-segment verstrekt en in die tijd 
werd Van Wijngaarden ook voorzitter van de 
Reviewcommissie. Hij was het die de AFM 
deed beseffen wat SRA allemaal doet om de 
kwaliteit van de kantoren hoog te houden en om 
die kwaliteit vervolgens telkens ook door een 
onafhankelijke review te toetsen en coachend op 
te treden. Met als gevolg dat er met de AFM een 
convenant werd afgesloten om reviews namens 
de toezichthouder uit te voeren. Zoals we weten, 
is dat inmiddels sinds 2022 anders.

Gedurende de jaren werd er ook gesproken 
over een fiscale review, vanuit het besef dat het 
kwaliteitsbeheersingssysteem en het kwaliteits-
beleid van het kantoor de basis zijn voor de 

volledige dienstverlening, dus ook de fiscale 
dienstverlening. In samenwerking met Jan 
Zweekhorst heeft Van Wijngaarden vervolgens 
de eerste stappen gezet om die fiscale review 
bij de SRA-kantoren vorm te geven. In 2012 was 
het zover. Van daaruit is de fiscale review, net als 
de accountancyreview, telkens doorontwikkeld 
en heeft meer diepgang gekregen.

Zijn liefde voor het vak en de gedrevenheid het 
altijd beter te willen doen, ook voor het imago 
van het beroep, maakte dat Van Wijngaarden 
anderen daarin voortdurend wilde meenemen. 
Dat kwam bij de review tot zijn recht, maar ook in 
het onderwijs. Tijdens zijn carrière was hij altijd 
actief in het onderwijs voor accountants, zat hij 
onder andere in de vakgroep audit en assurance 
van Nyenrode en gaf hij cursussen voor SRA. 

Zijn kennis zet hij ook in voor commissariaten 
bij instellingen voor wonen en zorg, zoals 
TriviumMeulenbeltZorg en het Oversticht, 
waaruit zijn maatschappelijke betrokkenheid 
blijkt. Van Wijngaarden werkte van 1991 tot 
2007 bij Van Elderen accountants (nu: KRC Van 
Elderen accountants | belastingadviseurs).

Op een gegeven moment is Van Wijngaarden 
verhuisd naar het idyllische achterland nabij 
Ommen, waar hij dieren houdt. Dat was wellicht 
een tegenhanger voor de hectiek van zijn 
werk in het westen. Maar dat kan hij beter zelf 
vertellen. Het moge duidelijk zijn dat iemand 
die zich jaar op jaar zo belangeloos en met zo 
veel hart voor zijn vak, oog voor verbinding en 
maatschappelijke betrokkenheid heeft ingezet, 
zijn sporen in de branche ruimschoots heeft 
verdiend. Daarvoor zijn we hem veel dank 
verschuldigd. 

9 december 2022

Diana Clement AA RA
Bestuursvoorzitter




