JEROEN BULK
Jeroen Bulk RA is parttime nancieel directeur bij diverse bedrijven in het mkb. Eerder was hij onder andere
coo/cfo bij de John Nurminen Group en general manager bij Christie's in Amsterdam.

DISCUSSIE

Opinie

29 april 2021

Nothing lasts forever
Gebruikers hebben niets aan paragrafen van accountants over continuïteit,
meent Jeroen Bulk. 

DISCUSSIE

Opinie

15 september 2020

Pipi Langkous
Als er ooit een tijd was om dingen te veranderen, dan is het nu, meent Jeroen
Bulk. 

OPINIE

17 mei 2019

Vegaworst en groenteburger
De delicate balans tussen de behoefte aan collectiviteit en het verlangen naar
autonomie wordt wreed verstoord door een mogelijk besluit van het Europese
parlement... 

OPINIE

07 mei 2018

Must reads voor lemmingen
Op het gevaar af verweten te worden dat ik probeer om de Arjen Lubach van
de accountancy te willen worden, moet ik toch dringend een aantal
belangrijke zaken aan... 

OPINIE

09 oktober 2017

Innovatief versus archaïsch
De laatste week van september was voor mij een drukke week. Ik bezocht een
event georganiseerd door een samenwerkingsverband van StartupFest Europe
en Amsterdam... 

OPINIE

09 februari 2017

Kleine wet, veel impact
Zelden heb ik een wetsvoorstel gezien dat met zijn driehonderd woorden nog
korter is dan deze opinie. Het wetsvoorstel permanent verbod winstuitkering
zorg: Het... 

OPINIE

05 februari 2016

Remschijven en darmproblemen - deel II
Met tegenzin kom ik terug op mijn artikel van 19 september 2014 - Remschijven en Darmproblemen. Het is nu begin
2016 en noch de zorginstelling noch de zorgverzekeraar... 
OPINIE

20 oktober 2015

Italiaanse aansprakelijkheden
Vorige week las ik in de krant dat aanklagers in Italië een zaak voorbereiden tegen medewerkers van
kredietbeoordelaars Fitch en Standard & Poor’s (S&P). Die zouden... 
OPINIE

23 september 2015

Geitenvel en internet
Soms gaat er een paar maanden over heen voordat iets me dusdanig raakt dat ik meen daar iets over te moeten zeggen.
Nu was het moment daar op 18 september toen ik... 
OPINIE

13 februari 2015

Klassiek geval van gebeurtenis na balansdatum
Heeft u het meegenomen in het onderzoek van gebeurtenissen na balansdatum? Of is het u, samen met de rest van
Nederland, ontgaan door de tsunami aan berichtgeving... 
OPINIE

27 januari 2015

Politiek en debat
Ik slaap de laatste tijd niet zo goed. Geen idee of het mijn matras is, bange dromen over een kalifaat, de constant
verslechterende verhouding tussen bruto- en nettoloon... 
OPINIE

16 oktober 2014

Wat rollen we voor ons uit?
'In het publiek belang'. 108 pagina's. Probleemanalyse, overwegingen, maatregelen, implementatie, monitoring en
evaluatie. Ik heb het met aandacht gelezen en bewonder... 
OPINIE

19 september 2014

Remschijven en darmproblemen: de kosten
Stel u gaat naar de garage, want uw auto heeft problemen met remmen. De garage stelt de diagnose en geeft aan wat de
kosten voor reparatie zullen zijn. 
OPINIE

15 juli 2014

Even iets heel anders
Even iets anders. We zijn allemaal gewend aan het feit dat we dingen dierlijke namen geven. 
OPINIE

02 juni 2014

Wat is welvaart

Mijn vader heeft een boomkwekerij. Een nobel beroep, hoog CO2-compensatiegehalte en de wereld ziet er groener uit.


OPINIE

20 maart 2014

'In a world…'
Op 7 maart 2014 overleed voice-over-legende Hal Douglas op 89-jarige leeftijd. Hij streed met die andere legende, Don
LaFontaine, om de titel 'The Voice of God'... 
OPINIE

22 november 2013

Accountants hebben verhaal nodig
Vraag: ‘Wat hebben Stairway to Heaven, Smoke on the Water, Paradise by the Dashboard light, Summer of 69, Radar
Love, Bohemian Rhapsody en Hotel California met elkaar... 
OPINIE

15 oktober 2013

Identiteitsfraude: één en één is twee
Eén en één is twee. Eindelijk een stelling waar we allemaal achter staan. In ieder geval het gilde van
identiteitsfraudeurs, die dit als motto in hun gildewapen... 
OPINIE

22 mei 2013

Zelf nadenken en verantwoordelijkheid nemen
Niemand houdt van chaos. Sterker nog, niets houdt van chaos. Zelfs de chaostheorie met zijn fractalen en het
'butter y'-e ect, weigert het bestaan van chaos te... 
OPINIE

03 april 2013

Nooit meer een 'busy season'
Waarom zouden we de nanciële gegevens van bedrijven verplicht laten controleren? En voor wie? Zijn gecontroleerde
data van meer dan een jaar oud, meer waard dan... 
OPINIE

17 januari 2013

EU heeft cfo nodig
Onlangs is de EU-begroting 2013 gepresenteerd. Voor die gelegenheid heb ik mijn haar laten wassen en watergolven en
een bus peroxide gekocht om mijzelf goed te kunnen... 
OPINIE

05 december 2012

Waarom zouden we stoppen bij leases?
Het is al weer even geleden dat we geconfronteerd werden met de afscheidsbaby van Sir David Tweedie, ED/2010/9
Leases. Deze niet onomstreden standaard veroorzaakte... 

