ANTOINETTE DIJKHUIZEN
Antoinette Dijkhuizen RA is oprichtster van 4you accountancy. Daarvoor werkte ze bij verschillende grote
accountantskantoren, waaronder KPMG en Ernst & Young.
4you is een netwerkorganisatie met professionals die ook ondernemer zijn en biedt realtime en online
stuurinformatie zodat de ondernemer 24/7 betrouwbare informatie tot zijn beschikking heeft. Zij is ook lid
van het Ledengroepbestuur Openbaar Accountants (LOA).

DISCUSSIE

Opinie

15 juli 2021

Wat wordt de oplossing voor de NOW-controle?
Recente berichtgeving over zorgen rondom de verantwoording van de NOW
wordt herkenbaar, als een nieuwe ondernemer zich meldt die een beroep
heeft gedaan op de steunmaatregelen. 

DISCUSSIE

Opinie

20 januari 2021

Vogelvrij
De vertrouwensrelatie tussen mkb-ondernemer en accountant staat onder
druk als gevolg van de verantwoording van de NOW-subsidies, vreest
Antoinette Dijkhuizen. 

DISCUSSIE

Opinie

04 mei 2020

#SamenSterk
We willen wel, maar kunnen we het ook? De accountantscontrole op de NOWregeling: past deze aap op de schouders van accountants? 

OPINIE

17 oktober 2019

Liefdesbrief
Een oproep aan iedereen die onze beroepsgroep een warm hart toedraagt. 

OPINIE

20 maart 2019

Beste Wopke,
Dat is de opening van een brief die ik schreef aan de minister van Financiën.
Deze brief heb ik op donderdag 7 maart 2019 overhandigd en besproken op
het ministerie. 

OPINIE

22 oktober 2018

Broederliefde
Er is de laatste tijd heel veel geschreven en gesproken over fraude, waarbij
het accent langzaam verschuift van wet- en regelgeving naar ethiek en
moraal. Vervolgens... 

OPINIE

31 augustus 2018

Aartsvaders
'Aartsvaders' verwijst naar de bijzondere rol in de geschiedenis van Abraham
en zijn zonen. God die een verbond sloot met Abraham en beloofde dat zijn
nakomelingen... 

OPINIE

25 juni 2018

Jonge wijn in oude zakken
Op 18 juni was de ledenvergadering van de NBA, waarin de
vernieuwingsagenda op de agenda stond om ter stemming te brengen. Voor
onze beroepsgroep een belangrijk... 

OPINIE

14 mei 2018

Ondernemers, opgelet
Recent stonden de kranten vol berichten over het vertrouwensschandaal van
Facebook. Nadat ik er over in het FD had gelezen, kwam bij mij het e ect pas
echt binnen. 

OPINIE

27 februari 2018

Voor alles is een eerste keer!
Herinner je nog de eerste keer dat je naar de middelbare school ging? De
eerste keer dat je smoorverliefd werd? De aankoop van je eerste huis of je
eerste baan…... 

OPINIE

08 december 2017

Strijd om voorzitterschap via publieke opinie: chique
of niet?
Een strijd tussen twee voorzitters. En dan ook nog eens via de publieke
opinie. Ik kan het niet aanzien. Natuurlijk is het goed dat wij samen het debat
voeren, daar... 

OPINIE

04 oktober 2017

Geen zwart-wit foto maar een kleurenfilm
De grootste vernieuwer binnen de AFM gaat onverwacht weg: Femke de Vries
stapt na ruim twee jaar op. Zij had een prachtige positie binnen de AFM en
werd gezien als... 

OPINIE

14 april 2017

Een kritische accountant; genot of lastpak?
Het klinkt allemaal zo mooi, ‘een kritische accountant met professionele
oordeelsvorming’, maar wat vindt de gemiddelde mkb-ondernemer ervan?
Kan die een professioneel-kritische... 

OPINIE

01 maart 2017

Geef ondernemerschap de ruimte
Ondernemerschap. Het is een onderwerp waar weinig onderzoek naar is
gedaan. Maar waar wel veel mensen een mening over hebben. Wat is
ondernemerschap? Wanneer ben... 

OPINIE

26 oktober 2016

Train je integriteitsspier!
Op 6 oktober stond ik heel vroeg op om naar Radio Kootwijk af te reizen; de
Integriteitsdag 2016 onder leiding van Jeroen Smit stond op het programma.
Integriteit... 

OPINIE

01 september 2016

Stop met conformeren naar interne kantoorpolitiek,
herstel het ambacht
Nietsvermoedend haal ik op vrijdag 26 augustus 2016 de krant uit de
brievenbus en sla deze open, staat er op de voorpagina met grote letters
'Accountant is angsthaas... 

OPINIE

28 juni 2016

De Jeugd van Tegenwoordig
Een geliefde uitdrukking onder ouderen, vaak wat negatief van ondertoon: 'De
jeugd van tegenwoordig!'. Maar op onze jonge mensen ben ik trots. 

OPINIE

29 april 2016

Macht en geld versus geluk
Tijdens de laatste Accountantsdag was een centrale vraag: 'Waar moet de accountant de komende jaren het hardst op
inzetten?' Volgens 33 procent van de aanwezigen... 
OPINIE

15 februari 2016

Nog net geen marmer in de parkeergarage (vervolg)
Kort na publicatie van mijn blog 'Geen opknapbeurt, maar nieuw DNA', geïnspireerd op het gelijknamig boek van Joris
Luyendijk, vroeg Trouw-journalist Stevo Akkerman... 
OPINIE

27 november 2015

Hello it’s me: de link tussen Adele en accountancy
Een pakkende openingszin uiteen prachtig nummer van de Engelse popzangeres Adele. Wat kunnen we er van leren? 

OPINIE

19 oktober 2015

Wat doe je? Het vervolg
De vorige keer heb ik een praktijkvoorbeeld gegeven over een ondernemer uit mijn dorp. Onder genot van een kop
ko

e vertelde hij heel voorzichtig en met enige... 

OPINIE

09 oktober 2015

Wat zou jij doen?
Geen opknapbeurt maar nieuw DNA, dat was mijn vorige oproep. Ik kreeg vele vragen om een nadere toelichting; wat
voor mij blijkbaar heel logisch is, schijnt het... 
OPINIE

14 juli 2015

Geen opknapbeurt, maar nieuw DNA
Sinds 17 februari 2015 trekt Joris Luyendijk door Nederland om zijn boek ‘Dit kan niet waar zijn’ te promoten. Dit boek
zou verplichte literatuur moeten zijn voor... 
OPINIE

29 mei 2015

Volg je eigen drijfveren
Waar draait het nou echt om in het leven? Om geld verdienen of is er nog meer? En wat dan? Moeilijke, maar
wezenlijke vragen. Aan het einde van je leven hoop je... 
OPINIE

25 maart 2015

Accountant van vroeger bestaat niet meer
Financiële zekerheden blijken minder zeker dan gedacht. Waar voorheen een toekomstplanning voor drie tot vijf jaar
werd gemaakt, durven we nu niet langer dan drie... 

