
Ruim acht jaar werkt Ali voor BMC. Hij doet dat nog altijd naar volle 

tevredenheid. ‘Ik vind het mooi dat ik met mijn werk een bijdrage kan 

leveren aan de brede publieke sector in Nederland.’ 
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Ali, senior adviseur Financiën en Bedrijfsvoering bij BMC 

‘Er zijn een aantal dingen die het 
leuk maken om voor BMC te wer-
ken’, zegt Ali. ‘Het allerleukste is de 
verscheidenheid aan opdrachten 
en opdrachtgevers. Ik kom bij de 
hele publieke sector over de vloer. 
Ik heb gewerkt voor waterschap-
pen, twee provincies en gemeen-
ten, van klein tot groot. Daarnaast 
voert BMC ook opdrachten uit bij 
ministeries, agentschappen, de 
zorg en het onderwijs.’

CV FINETUNEN
Ali werkte voordat hij aan de slag 
ging bij BMC in de accountancy-
sector. ‘In die functie had ik een 
jaarplanning en jaar in jaar uit had 

‘HET ALLERLEUKSTE IS DE 
VERSCHEIDENHEID AAN OPDRACHTEN

 EN OPDRACHTGEVERS’

ADVERTORIAL

ik dezelfde klanten en maakte ik 
dezelfde cycli. Bij BMC doe je veel 
verschillende opdrachten. 
Wanneer mijn opdracht afl oopt, 
weet ik eigenlijk niet wat de vol-
gende opdracht wordt. Dat geeft 
een leuke dynamiek, want elke 
keer als je van opdracht wisselt, is 
het net alsof je van baan wisselt. 
Waar veel mensen hun cv al tien 
jaar niet hebben bijgewerkt, kan ik 
mijn cv elke keer fi netunen.”

IN OVERLEG
De keuze voor een nieuwe 
opdracht wordt niet van hoger-
hand bepaald, benadrukt Ali. ‘Dit 
gaat altijd in overleg. BMC heeft er 

ook belang bij dat wij leuke 
opdrachten doen. Ik woon in 
Zaanstad, en van een opdracht in 
bijvoorbeeld Maastricht word ik 
niet gelukkig,  wetende dat ik twee 
kleine kinderen thuis heb zitten. Ik 
heb in acht jaar tijd geen opdracht 
tegen mijn zin gedaan.’

MEEHELPEN
Ali haalt veel voldoening uit het 
werken voor de publieke sector. 
‘Ondanks dat sommige opdrachten  
maar een paar maanden duren, 
vind ik dat je echt onderdeel wordt 
van een organisatie. Je krijgt een 
belangrijke plek aan tafel. In plaats 
van een organisatie alleen van 
advies te voorzien, help je echt 
mee. En, zo is mijn ervaring, op het 
moment dat je adviezen geeft, mag 
je ze vaak ook implementeren.’
Ook werken voor BMC? Bekijk 
onze website voor de mogelijk-
heden: www.bmc.nl/accountant
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