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ACCOUNTANT RICK LAMERICHS (33) IS SINDS
OKTOBER 2017 BIJ RSM US NEERGESTREKEN
IN CHICAGO EN MAAKT DEEL UIT VAN DE
LOKALE CONTROLETEAMS. FISCALISTEN
MARIO VAN DEN BROEK EN JORDI VAN DER
STRUIS GINGEN HEM VOOR. RICK REIST HET
HELE LAND DOOR. ‘IK BEN OOK WAAR ONZE
NEDERLANDSE KLANTEN ZIJN.’
GWEN VAN LOON

HUGO THOMASSEN

Rick werkte al elf jaar voor RSM in
Nederland, de laatste jaren vanuit Heerlen.
Hij heeft nog steeds dagelijks contact met
zijn Nederlandse collega’s, vooral met de
mensen die veel klanten hebben met een
connectie in de Verenigde Staten.
Het initiatief om zijn horizon internationaal te verbreden en naar Chicago te
gaan kwam van hem zelf. ‘Het leek me
een mooie uitdaging om te werken in een
internationale omgeving en daarnaast
vind ik Amerika een fascinerend land.
De manier van werken is hier anders.
Kijk alleen al naar de lange dagen die de
Amerikanen maken: de uren tijdens busy
season zijn echt flink en het is in deze
periode gebruikelijk dat er ook op zaterdag
gewerkt wordt. Daar komt het reizen nog
bij, bijna altijd per vliegtuig. De afstanden
zijn hier gigantisch. Ik ben maar de helft
van de tijd in Chicago. Het is fijn dat ik dan
maar tien minuten van kantoor woon.’
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Rick blijft in elk geval twee jaar bij de
Amerikaanse RSM-vestiging. Hij is
er ook begonnen aan de studie CPA,
vergelijkbaar met de Nederlandse
RA-opleiding. Het is de bedoeling dat hij
zijn ervaringen straks ook in Nederland
goed kan gebruiken.
Rick vindt het mooi om van dichtbij de
cultuurverschillen van het land te ervaren.
‘Het maakt echt uit of je in Illinois, Californië
of Texas bent. De mensen zijn steeds
anders.’ Een overeenkomst heeft hij ook
ontdekt. ‘Ze zijn allemaal heel vriendelijk
en nodigen je graag uit. Ze zijn gewend
dat mensen vaak verhuizen en nemen
daardoor gemakkelijk nieuwe mensen in
hun gemeenschap op. Ook collega’s zie je
vaak buiten werktijden nog.’
In zijn vrije tijd ontdekt Rick graag de
omgeving op zijn racefiets. ‘Chicago is
echt een fantastische stad, veel minder

stressvol dan bijvoorbeeld New York.
Vooral de wijken in het noorden van de
stad zijn erg mooi en rustig. Als het je hier
niet bevalt, zijn er vast weinig plekken in de
wereld waar je je thuis kunt voelen.
‘De extreme kou in de winter is deels
langs hem heen gegaan. Lachend: ‘Toen
zat ik vooral in Californië en daar was het
toen 25 graden Celsius.’ Bij het beroemde
Lake Michigan is hij niet vaak te vinden. ‘Te
toeristisch.’
Afgelopen zomer is zijn familie op bezoek
geweest en sommige collega’s kwamen
langs toen ze voor hun werk in de stad
moesten zijn. Van ‘thuis’ mist hij weinig
of het moet het heuvelachtig gebied zijn
in Limburg en de Ardennen waar hij vaak
op de fiets te vinden was. Deze zomer
bleef hij vooral in de Verenigde Staten.
Het plan was om Colorado en Las Vegas te
ontdekken. ‘Maar dat heb ik laten schieten
door het vele werk dat voorbij kwam.’

