PIETER JONGSTRA
Pieter Jongstra RA was van 22 juni 2015 tot en met 19 juni 2018 voorzitter van de NBA. Tot 1 juli 2014 was
Jongstra als partner verbonden aan EY. De afgelopen vijftien jaar was hij, naast openbaar accountant, ook
bestuurder bij EY, zowel in Nederland als bij de internationale EY-organisatie. In Nederland was hij voorzitter
van EY Accountants van 2003 tot 2006 en bestuursvoorzitter van EY van 2009-2013. Momenteel is hij
commissaris bij APG.

MAGAZINE

15 juni 2018

Vrij om te kiezen
Een mooi thema voor het tweede nummer van dit magazine in 2018: Vrij. Ik weet niet wat er bij u als eerste door uw
hoofd schiet, als u aan ‘vrij’ denkt. Ik associeer... 
OPINIE

06 mei 2018

Zicht op hernieuwd toezicht?
De AFM houdt inmiddels ruim tien jaar zicht op de accountantssector. Zij
heeft daarmee de accountantssector aangezet tot veranderingen die niet tot
stand waren gekomen... 

OPINIE

03 mei 2018

Veranderen en vernieuwen
Wij vernieuwen en veranderen omdat wij relevant willen blijven in onze
publieke rol in de samenleving. Onze vernieuwingsagenda voor het
accountantsberoep en de NBA... 

MAGAZINE

16 maart 2018

Het verschil maken
Op dit moment ben ik 35 jaar werkzaam als accountant. Ik hou van het vak. Waarom? Omdat ik al talloze keren heb
meegemaakt dat je als accountant het verschil kan... 
MAGAZINE

08 december 2017

Frisse blik
Het thema van dit nummer van Accountant is 'fris'. Toen u mij 2,5 jaar geleden tot uw voorzitter verkoos, vond ik dat
er wel wat vernieuwing nodig was om het vertrouwen... 
NBA

05 december 2017

Gevonden: objectieve voorzitter
Beste Marco, 

NBA

20 november 2017

Voorzitter worden van de NBA: de keus is aan de leden
Op de ledenvergadering van 19 december aanstaande is er keuze voor onze
leden. De aankondiging van het NBA-bestuur dat Marco van der Vegte wordt
voorgedragen als... 

MAGAZINE

22 september 2017

Duurzame inspiratiebronnen
Toen ik hoorde dat deze uitgave van Accountant over duurzaamheid zou gaan, moest ik onmiddellijk aan André
Bindenga denken. 
NBA

08 september 2017

Geen meters maar kilometers
Woensdag woonde ik in de Tweede Kamer het debat over de Wet aanvullende
maatregelen accountantsorganisaties bij. In dit wetsvoorstel worden onder
andere maatregelen... 

MAGAZINE

16 juni 2017

Divers bestuur: kwestie van volhouden en doorzetten
Diversiteit. In mijn tijd als voorzitter van diverse besturen van EY in Nederland was dat een belangrijk aandachtspunt
voor het bestuur. 
OPINIE

06 juni 2017

Veranderen en verbeteren
In de accountantssector werken wij hard aan veranderingen en
verbeteringen. Dat is nodig; we kunnen ons geen structureel gebrek aan
vertrouwen veroorloven. De implementatie... 

MAGAZINE

17 maart 2017

Aantrekkelijk beroep, sterke visie, stevige structuur
Recent las ik het vreugdevolle bericht: ‘Accountants zeer populair als partner’. Wij worden gewaardeerd om onze
analytische skills, intelligentie en businessinstinct.... 
NBA

23 februari 2017

Aantrekkelijk beroep, sterke visie, stevige structuur
Recent las ik het vreugdevolle bericht: 'Accountants zeer populair als
partner'. Wij worden gewaardeerd om onze analytische skills, intelligentie en
businessinstinct.... 

MAGAZINE

09 december 2016

Zekerheid is veel waard
Een groeiend aantal n-techbedrijven zorgt voor veranderingen in de nanciële functie. Door big data en blockchain
verandert ons beroep, vergelijkbaar met de komst... 
MAGAZINE

23 september 2016

Strikte accountants
Enkele bestuurders signaleerden eind augustus in het FD dat accountants te voorzichtig zijn geworden. 
OPINIE

22 augustus 2016

Kwaliteit en professioneel-kritische instelling in de
VGBA
"Kwaliteit en professioneel-kritische instelling dienen prominent
opgenomen en duidelijk ingevuld te worden in de VGBA." Aldus luidt
maatregel 1.2 in het rapport... 

OPINIE

05 augustus 2016

'Naar een nieuw governance-voorstel'
Veranderen is een permanent proces van aanpassing. Als accountants weten
wij wat dat betekent. Want wij passen ons als beroepsgroep al meer dan
honderd jaar aan,... 

MAGAZINE

24 juni 2016

Incubatietijd
Kwaliteitsmaatregelen, governance, toekomstvisie: thema’s die binnen de NBA momenteel om veel aandacht vragen.
Daardoor zou je soms bijna vergeten dat er tegelijk... 
NBA

08 april 2016

Wanneer is goed goed genoeg?
De boetebesluiten van de AFM waren voor EY en PwC aanleiding om kanttekeningen te plaatsen bij de onderbouwing
ervan. Zij betwisten met name het verband tussen de... 
NBA

24 maart 2016

AFM-boetes: reality check
Na het positieve AFM-rapport afgelopen najaar is het boetebesluit van vandaag opnieuw een soort 'reality check' voor
onze sector. Gezamenlijk kregen de vier grote... 
MAGAZINE

18 maart 2016

Wanneer is het vertrouwen hersteld?
Op 22 juni 2015 koos u mij tot voorzitter van de NBA. Meestal heb je aan het begin wel in je hoofd wat je wil bereiken.
Vorig jaar droomde ik over de toekomst van... 
NBA

25 februari 2016

Langetermijnstrategie vergt meer dan mooie woorden
De Commissie Van Manen presenteerde onlangs haar voorstellen voor de herziening van de corporate governancecode. Lange termijn waardecreatie van een onderneming... 
NBA

10 februari 2016

Over de regels van het spel
De NBA is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie. Opgericht bij wet en belast met de organisatie van het
accountantsberoep. Het maken van beroepsstandaarden voor... 
NBA

22 januari 2016

Brug naar een beroep met toekomst
'Accountants beteren hun leven', kopte het FD al op de tweede maandag van het nieuwe jaar. Een voorpagina waarvan
je als accountant hoopt dat ze vaker zullen verschijnen... 
MAGAZINE

11 december 2015

Roerige tijden
Terugkijkend op 2015 mag je gerust spreken van een roerig jaar. Vluchtelingenstromen, aanslagen, terreurdreiging,
een internationale klopjacht op elementen die proberen... 
NBA

15 oktober 2015

Op de goede weg met verbeterplan
"We zijn er nog niet, maar we zijn op de goede weg." Dat schreef ik in mijn vorige blog, die samenviel met de update
van onze eigen NBA Monitor Publiek Belang, waarin... 
NBA

01 oktober 2015

Cultuurmeter
De tijd vliegt! Op 25 september was het precies een jaar geleden dat een groep jonge partners het rapport 'In het
publiek belang' mocht aanbieden aan de Tweede Kamer.... 
MAGAZINE

25 september 2015

Oog op de toekomst
Honderd dagen schijnt een magische tijd te zijn voor een nieuwe leider. Het is volgens sommigen de enige kans om
richting te geven aan een periode. Nu ben ik sowieso... 
NBA

06 augustus 2015

De NBA heeft u nodig
Hoe denkt u over de NBA? Sluit de bestuurlijke structuur van de NBA nog optimaal aan bij onze rol, en bij u? En hoe
kunnen wij uw beroepsorganisatie wendbaarder... 
NBA

02 juli 2015

Nieuwe kansen voor beroep én beroepsorganisatie
In 1979 was drs. R.C.A. Jongstra voorzitter van een van de voorgangers van de NBA, het NIVRA. Oom Rob voor mij. In
het huisblad van de Nederlandse Accountants Maatschap,... 

