
 

         Eerste geslaagde cursist  
“allround invorderingsambtenaar” 
 

 
Afgelopen week is het eerste diploma “allround invorderingsambtenaar” uitgereikt aan  

Elina Khachpanova. Elina werkt als medewerker invordering bij de afdeling Financiën, cluster 

Invordering van het samenwerkingsverband Dienst Dommelvallei. Elina over haar 

werkzaamheden: “Mijn werk bestaat uit het uitvoeren van alle voorkomende invorderings-

werkzaamheden en behandelen van verzoeken om kwijtschelding. Om deze werkzaamheden 

op een kwalitatief hoger niveau uit te kunnen voeren, faciliteert mijn werkgever het volgen 

van een opleiding.” 

 

Waarom heb je gekozen voor de opleiding allround invorderingsambtenaar van De Ridder 

Belastingadvies & Consultancy? Elina: “Ik ken de docent van andere (korte) cursussen en 

workshops, zoals actualiteiten op het gebied van de kwijtschelding. Omdat de rust en het 

geduld wat de docent bij het uitleggen van voor mij nieuwe materie uitstraalt mij erg 

aanspreekt, heb ik gekozen voor deze opleiding. Tijdens de opleiding allround 

invorderingsambtenaar heb ik ervaren dat de docent de soms lastige materie op een heel 

toegankelijke manier weet uit te leggen. Hij neemt altijd de tijd voor jou, wat je zeer zeker 

een prettig gevoel geeft. Dirk de Ridder is daarnaast een heel deskundig docent, wat ook heel 

belangrijk is voor de organisatie en cursist. Aan de hand van herkenbare praktijksituaties 

wordt de wet- en regelgeving en de bedoeling van de wetgever uitgelegd, waardoor je niet 

alleen leert hoe je die regelgeving moet toepassen, maar ook waarom!” 

 

Hoe is de opleiding vormgegeven? Wordt de opgedane 

kennis ook getoetst? Elina: “De opleiding is opgebouwd 

uit verschillende onderdelen. Ieder onderdeel wordt op 

een bepaalde manier getoetst. Er zijn onderdelen die 

met een schriftelijke toets worden afgesloten, 

waaruit moet blijken of je de wet- en regelgeving 

kent. Voor andere onderdelen moeten 

praktijkopdrachten worden uitgevoerd, die gericht 

zijn op de toepassing van de wet- en regelgeving 

door de organisatie waar ik voor werk. Uit zo’n 

opdracht komt een verbetervoorstel voor onze 

organisatie, waardoor mijn werkgever ook direct 

gemerkt heeft dat ik bezig ben met een opleiding! Het is 

dus niet alleen theorie, maar juist ook de toepassing van die 

theorie. Dat maakt een opleiding niet alleen inhoudelijk, maar ook  

heel leuk om te volgen.” 

 

Wat heeft het volgen van deze opleiding jou opgeleverd? Elina: “Voor mijzelf is het begrijpen 

welke regelgeving van toepassing is, waar het staat en hoe je dit ook aan een burger uit kunt 

leggen iets waar ik veel aan heb. Ik ben nu ook voor mijn leidinggevende een prettiger 

gesprekspartner. Ik heb niet alleen meer kennis, maar weet mijn mening ook beter onder 

woorden te brengen.” 

 

Ook een opleiding volgen bij De Ridder Belastingadvies & Consultancy? 

De opleiding allround invorderingsambtenaar start begin oktober weer. Heeft uw organisatie 

ook behoefte aan deskundig opgeleide medewerkers? Een opleiding van De Ridder 

Belastingadvies & Consultancy is middels open inschrijving te volgen op een centraal gekozen 

locatie. U kunt er ook voor kiezen de opleiding incompany te laten verzorgen. Neem voor de 

verschillende mogelijkheden contact op via mailadres info@deridderba.nl of telefonisch via het 

nummer 06-81292377. 
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