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U leest nu in het eerste nummer van Het Register van 2020. Een nieuwe jaargang met 
een nieuwe journalist en eindredacteur. Mijn naam is Sandra van den Nieuwenhof. 
Met ingang van dit nummer heb ik de eindredactie overgenomen van Ton Kammin-
ga. Zoals u heeft kunnen lezen in het vorige nummer, vond hij het - met het oog op 

zijn leeftijd - mooi geweest. Ik bedank Ton op deze plek voor de vele tips die hij mij gaf tijdens 
mijn inwerkperiode. Zijn taak overnemen is geen geringe opdracht want met deze voorganger 
ligt de lat hoog.
Naast het redigeren van de aangeleverde teksten, schrijf ik ook zelf artikelen voor Het Register. 

In de zomer van 2019 plaatst het RB een oproep op Linked In: ‘Fiscaal journalist gezocht! Voor het 
vakblad Het Register zoeken wij een enthousiaste journalist met een fiscale achtergrond.‘ Een collega/stu-
diegenoot wijst mij hierop.

Ik duik in het Register Belastingadviseurs, maak kennis met de hoofdredacteur en een lid van de 
redactieraad en krijg hun vertrouwen. Ik verdiep me verder in uw vereniging, de thema’s, het kan-
toor, de leden, en alle andere mensen rondom Het Register. ‘Een leven lang leren’, spreekt mij ook 
aan. En af en toe zie ik mezelf weer zitten in de collegezalen van de universiteit in Tilburg, of denk 
ik terug aan mijn werkervaringen bij een Big Four-kantoor. 

Ambitieus
Het is duidelijk: het RB is flink in beweging, ambitieus en kijkt vooruit. Ik zie een vereniging die 
haar positie in de buitenwereld wil versterken. Ze wil nog meer gehoord, gezien en gekend worden. 
Ze wil daarnaast een moderne beroepsvereniging zijn die op eigentijdse wijze haar achterban ver-
tegenwoordigt. Ik lees en hoor over een verhuizing van Culemborg naar Den Haag, dichter bij de 
politiek en belangenorganisaties. Over vertrekkend personeel, een zoektocht naar nieuwe mede-
werkers, een strategisch plan, de lancering van een Fiscaal Kenniscentrum, een vereniging 3.0, vi-
siegroepen en meer nieuws.

Ik krijg respect voor het bestuur, de directie en de medewerkers op kantoor, die in een veranderen-
de organisatie bergen werk verzetten. Ik ontmoet gedreven mensen die vooruitstrevend bezig zijn 
met het fiscale vak, en met hun kennis onder andere willen bijdragen aan een verbetering van ons 
belastingstelsel. Ik spreek ijverige medewerkers die zich inzetten om uw belangen te behartigen en 
u te ondersteunen in uw adviespraktijk met relevante kennis en informatie. 

Bouwstenen
En ja, ik neem de uitdaging graag aan en ga aan de slag bij uw vak-en ledenblad.
De leden zijn de bouwstenen van de vereniging. Het Register wil het cement, een verbindende 
factor zijn. De redactie wil u leerzame en boeiende artikelen aanreiken die nuttig zijn voor uw 
werk. Ook blijft u via Het Register op de hoogte van wat er speelt binnen uw vereniging. Ik kijk 
uit naar een fijne samenwerking met de redactieraad, bestuur, directie en medewerkers. En naar 
reacties van u.  <<<

Reageren? 
Wilt u reageren op artikelen of heeft u suggesties voor de redactie?
Laat het mij weten.

Sandra van den Nieuwenhof
contact@sandravandennieuwenhof.nl
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