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Alim (manager RSM Asia Desk) en Mike 
Niemans (partner RSM Schiphol) reisden 
afgelopen december weer samen naar 
Azië en bezochten Beijing, Hangzhou, 
Shanghai, Singapore en Hong Kong. In 
twee weken deden ze alle lokale RSM-
kantoren aan, naast bestaande cliënten, 
prospects en diverse andere Aziatische 
bedrijven en netwerkorganisaties. 

MET WELK DOEL VERTROKKEN 
JULLIE NAAR AZIË?

Alim: ‘Netwerken is erg belangrijk. Via ons 
bestaande internationale netwerk en via 
de lokale RSM-kantoren spraken we met 
Aziatische bedrijven met vestigings- of 
overnameplannen in Nederland. We 
hebben ze verteld over de voordelen van 
Nederland, het belastingklimaat en wat 
wij voor ze kunnen betekenen. Daarnaast 
bezochten we bestaande cliënten en 
nieuwe relaties met lokale strategische 
partners.’
Mike: ‘Het internationale netwerk van 
RSM zelf bezoeken, was belangrijk, omdat 
we met de RSM Asia Desk een mooie 
brug kunnen vormen. Met RSM Shanghai 
hebben we een pitch gedaan voor een 
grote Chinese onderneming, die met een 
beursgang in het vooruitzicht serieuze 
expansieplannen heeft in Europa. Deze 
onderneming zocht zowel in China als 
in Europa een serieuze accountant/
adviseur, maar wilde liever geen Big 
Four-kantoor. Onze global network with 
deep local knowledge approach konden 
we hier in de praktijk brengen.’

WAT VIEL JULLIE OP 
TIJDENS JULLIE VERBLIJF 
IN AZIË?

Alim: ‘Alles is immens groot. Shanghai 
heeft met circa 25 miljoen inwoners 
een bruto binnenlands product dat 
gelijkwaardig is aan dat van Nederland. 
Pas als je er bent, ervaar je het. In Beijing 
heeft de overheid in 2017 fors ingegrepen 
om milieuvervuiling tegen te gaan. Oude 
fabrieken zijn gesloten en vooral kleine 
bedrijfjes – zoals eenmanszaakjes met 
ronkende dieseltjes – zijn met harde 
hand verwijderd uit de stad. Er is nu veel 
minder smog.’

WAT ZIJN DE GROOTSTE 
VERSCHILLEN TUSSEN DE 
AZIATISCHE EN DE NEDERLANDSE 
BUSINESS CULTUUR?

Mike: ‘Respect en vertrouwen gaan in 
Azië vaak boven alles. Dat is voor de 
gemiddelde westerling een uitdaging. 
Van nature vertellen Nederlanders 
anderen graag hoe ze iets moeten doen, 
zonder erbij stil te staan wat de culturele 
gebruiken daar zijn. Met nederig zijn kun 
je veel winnen. 
Nederland is qua investeringen het 
vierde land in Europa waar China geld in 
stopt. Dat zal nog verder toenemen. Als 
het nodig is, werkt men dag en nacht. 
Een offerte moet je zo snel mogelijk 
sturen. ‘Voor jou tien anderen’ kan in 
China worden vertaald naar ‘voor jou 
duizend anderen’. Aan de andere kant zijn 
Aziatische klanten erg loyaal.’

Alim: ‘Nederlanders ondernemen anders. 
Ze wegen risico’s af, onderzoeken 
kansen en gaan dan over tot actie. 
Aziaten doen het gewoon en passen zich 
gaandeweg aan. Denk in Azië nooit dat 
iets in the pocket is, maar blijf werken 
aan een persoonlijke relatie. In Nederland 
onderhouden we contacten via e-mail, 
LinkedIn en Whatsapp, in China verloopt 
dit via WeChat. Sinds oktober 2017 
hebben we daarom een bedrijfspagina op 
dit platform.’

WELKE IDEEËN HEBBEN JULLIE 
MEE TERUGGENOMEN NAAR 
NEDERLAND?

Alim: ‘De ideeën die wij in hoofdlijnen al 
hadden, zijn positief ontvangen. Daar 
gaan we in 2018 concreet invulling aan 
geven.’
Mike: ‘Iedereen wil iets met Azië doen 
vanwege het economisch perspectief 
van de regio. Nederlandse partijen die 
zich serieus bezighouden met een 
Asia Desk zijn echter op één hand te 
tellen. Vanwege taal-, communicatie- 
en cultuurverschillen kun je dit er niet 
‘eventjes bij’ doen. Wij lopen voorop 
en willen die voorsprong uitbouwen. 
Als kersverse coördinator van de net 
opgezette RSM European China Practice 
Group kunnen we onszelf nog sterker 
profileren, niet alleen op Nederlands maar 
ook op Europees niveau. 

Alim Abasi is bereikbaar via aabasi@rsmnl.nl 
en Mike Niemans via mniemans@rsmnl.nl

Toen ik met het schrijven van het boek 
‘Komt een vrouw bij de h@cker’ begon, 
verbaasde ik me hoeveel bekende 
organisaties en bedrijven onze data 
lekken. Ik sprak met slachtoffers die 
de meest vreselijke dingen hadden 
meegemaakt, omdat een onbekende 
met hun identiteit aan het knoeien was. 
Een vrouw moest leningen terugbetalen 
die ze niet had afgesloten, omdat de 
boeven al haar gegevens hadden. 
Een brave ambtenaar kreeg enorme 
problemen met politie en justitie, nadat 
iemand met een kopie van zijn paspoort 
en een nagemaakte handtekening 
huurhuizen op zijn naam had gezet. Ik 
sprak zelfs mensen die in de gevangenis 
hebben gezeten, totdat de politie 
ontdekte dat ze simpelweg slachtoffer 
waren van identiteitsfraude. 
Het is best merkwaardig dat mede-
werkers al jaren met computers 
werken, maar dat niemand ze op een 
simpele manier uitgelegd heeft wat 
de digitale gevaren inhouden en hoe je 
je daartegen kunt wapenen. De grote 

meerderheid gebruikt steeds hetzelfde 
wachtwoord voor verschillende 
websites. Voor het beveiligen van 
zakelijke mobieltjes gebruiken ze de 
meest simpele pincodes. En als ze een 
mail ontvangen dat er een nieuw ict-
systeem wordt geïmplementeerd en dat 
hun oude e-mails alleen bewaard kunnen 
worden als ze op een bepaald scherm 
inloggen, dan doet een meerderheid 
dat nietsvermoedend en heeft dan 
niet door dat de afzender niet de ict-
afdeling, maar een hacker is. Daarom 
is een beter besef zo belangrijk: dan 
kijken ze de volgende keer wel naar de 
afzender voordat ze hun inloggegevens 
invoeren en weten ze dat ict-afdeling@
nieuwictsysteem.nl geen betrouwbare 
afzender is.

Voor klanten van RSM heb ik al 
verschillende keren de lezing ‘Komt 
een vrouw bij de h@cker’ gegeven. De 
reacties waren heel tof, maar mensen 
zijn ook geschrokken. Nu vind ik het 
niet erg om mensen een beetje te laten 

schrikken, maar mijn doel is pas bereikt 
als deelnemers zich voortaan drie keer 
bedenken voordat ze op een phishing 
link klikken of persoonlijke gegevens na 
een telefoontje even snel doormailen. 
Cybercriminelen zijn niet succesvol 
omdat ze zo goed zijn, maar omdat wij 
het ze zo gemakkelijk maken. 

BLIK VAN BUITEN

MARIA GENOVA IS ONDERZOEKSJOURNALIST, 

SCHRIJFSTER VAN ‘KOMT EEN VROUW BIJ 

DE H@CKER’ EN VEELGEVRAAGD SPREKER 

OP HET GEBIED VAN PRIVACY, IDENTITEITS-

FRAUDE EN INFORMATIEBEVEILIGING. 

RSM VERLOOT EEN AANTAL EXEMPLAREN 

VAN ‘KOMT EEN VROUW BIJ DE H@CKER’ 

ONDER HAAR LEZERS. OOK KANS MAKEN? 

STUUR DAN VOOR 1 JUNI EEN E-MAIL NAAR 

ATIMMER@RSMNL.NL ONDER VERMELDING 

VAN ‘WINACTIE MARIA GENOVA’. 

VOOR MEER INFO: WWW.MARIAGENOVA.NL

MARIA GENOVA, SCHRIJFSTER/JOURNALIST

CYBERCRIMINELEN 
SUCCESVOL

  FRANK VERSTEEG

GRENZELOOS

RSM ASIA DESK  
TIMMERT AAN 
DE WEG
DE ASIA DESK VAN RSM IS ALS JONGSTE INTERNATIONALE RSM-DESK ZEER ACTIEF MET HET 
OP- EN UITBOUWEN VAN HAAR NEDERLANDS-AZIATISCHE NETWERK. ALIM ABASI EN MIKE 
NIEMANS HEBBEN IN KORTE TIJD EEN NAAM OPGEBOUWD BINNEN HET EIGEN INTERNATIONALE 
RSM- NETWERK.
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