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Nieuwe partners bij Hermans & Partners
Drs. Marcelline Bloemheuvel-Brouwers RA en Wietse Mattheus MSc zijn benoemd als partner bij Hermans & Partners,
accountants en adviseurs. Hermans & Partners heeft vestigingen in Mijnsheerenland, Gorinchem, Bergen op Zoom en
Rotterdam en heeft ruim honderd medewerkers.
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BDO lanceert ouderschapsprogramma voor werkende ouders
BDO heeft het ouderschapsprogramma 'ParentJourney@BDO' gelanceerd. Met dit initiatief wil BDO aanstaande ouders
helpen om ouderschap en werken bij het kantoor goed te combineren. Het programma bevat een 'Stappenplan voor
Ouders' met alle te nemen beslissingen rondom ouderschap en werk. In het 'Stappenplan voor Leidinggevenden' zijn
checklists en onderwerpen opgenomen die besproken kunnen worden.
BDO verliest relatief veel talenten in de jaren nadat ze moeder of vader zijn geworden, in de levensfase dertig tot
veertig jaar, blijkt volgens het kantoor uit onderzoek. "Om hier verandering in te brengen, is exibiliteit het
sleutelwoord. Flexibiliteit in werktijden- en werklocaties, maar BDO ondersteunt en faciliteert (aanstaande) ouders dus
ook met het ouderschapsprogramma in een veranderende gezinssituatie."
Alle werkgerelateerde informatie in combinatie met het ouderschap is gebundeld in het ouderschapsprogramma. Het
gaat daarbij onder meer om de arbeidsvoorwaarden rondom ouderschap, zoals verlof, vergoeding en bijzondere
situaties. Het ouderschapsprogramma vloeit voort uit het Diversiteit & Inclusie-beleid van BDO.
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Ketelaar Klip, Schuitema en Kroon bundelen krachten
Alfred Kroon AA en Jolanda Schulte van de Fin s groep hebben de kantoren van Ketelaar Klip Accountants &
Belastingadviseurs en Administratiekantoor Schuitema overgenomen. Zij gaan samen verder als Ketelaar Kroon
Accountants & Belastingadviseurs.
Hilco Ketelaar AA en Gerrit Schuitema hebben hun pensioengerechtigde leeftijd bereikt en hebben daarom besloten
hun kantoren over te dragen. Ketelaar blijft nog enkele jaren verbonden aan het kantoor.
Met de aansluiting groeit de organisatie naar twintig medewerkers, die werken vanuit vestigingen in Groningen,
Stadskanaal en Veendam.
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Wijzigingen raad van bestuur EY Nederland
Saskia van der Zande is per 1 april 2021 benoemd tot statutair lid van de raad van bestuur van EY in Nederland. In die
hoedanigheid is zij verantwoordelijk voor de ondersteunende diensten en de Talent-portefeuille.
Van der Zande is sinds 1994 verbonden aan EY en werd in 2007 benoemd tot partner in de scale adviespraktijk. Zij
studeerde Arbeid en sociale Zekerheidswetenschap aan de Universiteit van Tilburg. Van der Zande is naast haar
werkzaamheden voor EY ook lid van de raad van toezicht van NIRPA, het Nederlands Instituut van Register Payroll
Accounting.
Van der Zande volgt Mirjam Sijmons op. Sijmons is per einde van haar driejarige benoemingstermijn volgens plan
teruggetreden als lid van de raad van bestuur.
Nico Pul is in 2018 voor een periode van drie jaar toegevoegd aan de raad van bestuur. Met het bereiken van het einde
van zijn termijn is Pul volgens plan teruggetreden als lid van de raad van bestuur.
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DDJ en Jongejan verhuizen

DDJ Accountants & Adviseurs en Accountants Adviseurs Jongejan, die in december een fusie aankondigden, gaan beide
praktijken in Arnhem en Ellecom nu ook fysiek samenvoegen. Komende zomer verhuizen de kantoren naar de
achterbouw van de rijksmonumentale kantoorvilla Calorama aan de Velperweg 157 in Arnhem.
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Gerard van Santen herbenoemd tot lid EFRAG-Board
Raad voor de Jaarverslaggeving-voorzitter Gerard van Santen is per 1 april 2021 opnieuw benoemd tot boardlid van
EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group). Hij vervult deze rol al sinds hij de functie per 1 januari 2021
overnam van voormalig RJ-voorzitter Peter Sampers. Van Santen is herbenoemd voor een periode van drie jaar.
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Koster Accountants sluit zich aan bij Van Ree Accountants
Koster Accountants uit Bodegraven heeft zich aangesloten bij Van Ree Accountants.
Aanleiding voor de aansluiting is het zorgen voor continuïteit voor medewerkers en
klanten bij Koster Accountants. Leo Koster AA: "Zowel voor onze medewerkers, als voor
de klanten was ik op zoek naar continuïteit op de middellange termijn. In Van Ree
Accountants heb ik een kantoor gevonden dat dit kan bieden en dat qua
organisatiecultuur goed aansluit op de cultuur die wij hebben."
Jaap Bergman RA, vestigingsdirecteur Van Ree Accountants in Alphen aan den Rijn: "Het team en de klanten van
Koster Accountants vormen een mooie aanvulling voor onze vestiging in Alphen aan den Rijn. Hierdoor kunnen we
elkaar verder versterken waardoor dit een mooi toekomstperspectief geeft voor beide partijen."
Het team van Koster Accountants zal gaan werken vanuit Alphen aan den Rijn. Ook Leo Koster zal verbonden blijven
aan Van Ree Accountants en zijn klanten blijven bedienen.
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Edgar Karssing hoogleraar filosofie, beroepsethiek en integriteitsmanagement
Nyenrode
Edgar Karssing is benoemd tot hoogleraar loso e, beroepsethiek en integriteitsmanagement aan Nyenrode Business
Universiteit. Vanuit deze leerstoel bekijkt Karssing beroepsethiek en integriteitsmanagement vanuit een loso sch
kader. Hij focust met zijn onderzoek op het versterken van de morele competentie van professionals, het stimuleren
van een moreel kompas voor de commerciële samenleving en het inrichten van een sociale infrastructuur.
Karssing behaalde zijn masterdiploma aan de Rijksuniversiteit Groningen in zowel Economie als Filoso e en heeft een
promotieonderzoek gedaan naar integriteit in theorie en praktijk. Hij heeft deelgenomen aan onderwijs (bedrijfsethiek)
en onderzoek (kwaliteit van leven) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en aan onderwijs (bedrijfsethiek en
management loso e) aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Karssing heeft meer dan 20 boeken (co-)geschreven en geredigeerd en meer dan 200 artikelen en hoofdstukken in
vakbladen en boeken gepubliceerd op het gebied van loso e, beroepsethiek en integriteitsmanagement.
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Utku Karaçomak start Apollo Finance
Utku Karaçomak RA is per 15 maart eigenaar en oprichter van accountants- en
advieskantoor Apollo Finance. Karaçomak heeft hiervoor tien jaar bij EY gewerkt,
waarvan zeven jaar als registeraccountant en drie jaar als nancieel adviseur bij fusies &
overnames. Met de dienstverlening van Apollo Finance helpt Karaçomak ondernemers
met groeiambities.
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Rozemarijn Bloemendal corporate Partner Deloitte Legal
Rozemarijn Bloemendal (1975) is per 1 maart in dienst getreden bij Deloitte als corporate
partner bij Deloitte Legal. Bloemendal was hiervoor Head of Legal van KLM N.V. en
werkte eerder bij advocatenkantoor Van Doorne.
Bloemendal heeft ruime ervaring in het ondernemingsrecht en (groeps) governance,
holdings & joint ventures, (internationale) M&A en corporate nance. Samen met John Paans, die per 1 februari is

gestart bij Deloitte, leidt zij het corporate team van Deloitte Legal in Nederland.
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HLB Blömer Great Place To Work Certified
Met een score van 84 procent op de Trust Index en een respons van 100 procent heeft HLB Blömer accountants en
adviseurs de titel Great Place To Work Certi ed gekregen.
Great Place To Work Nederland onderzoekt de mate van vertrouwen, trots en plezier binnen organisaties. Op basis van
de resultaten van het medewerkersonderzoek wordt gekeken of er is voldaan aan de criteria voor goed
werkgeverschap. Alleen organisaties die de vereiste score behalen mogen direct de titel Great Place To Work Certi ed
dragen.
"Als directie zijn we trots op onze collega's en organisatie. Samen zorgen we er voor dat we betrokken bij elkaar zijn en
we met veel plezier samenwerken, zodat we onze klanten met enthousiasme en kwaliteit van dienst zijn. We zijn trots
op onze cultuur en dit kunnen we nu met het certi caat Great Place To Work aan iedereen laten weten", aldus het
kantoor.
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Emmy Lammens nieuw lid raad van bestuur accon avm
Per 15 april zal Emmy Lammens RA toetreden tot de raad van bestuur van accon avm. In
deze functie zal zij de raad van bestuur versterken als cfro, op het gebied van Finance,
Control en Risk. Lammens is een ervaren nancieel bestuurder en heeft ruime ervaring
opgedaan bij Alfa accountants en adviseurs en Rabobank.
De raad van bestuur bestaat in deze nieuwe samenstelling uit Guus Delger (voorzitter), Monique van Lijssel en Emmy
Lammens. De toetreding is onder voorbehoud van goedkeuring van de AFM op basis van de betrouwbaarheidstoets.
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Margriet Nascimento-Poelman nieuwe directeur Alfa in
Emmen
Met ingang van 15 maart gaat Margriet Nascimento-Poelman aan de slag als directeur
van de vestiging Emmen van Alfa Accountants en Adviseurs. De benoeming van Margriet
Nascimento-Poelman (52) is een eerste aanzet voor een sterkere Alfa-pro lering in
Zuidoost-Drenthe, aldus het kantoor.
Nascimento-Poelman werkte hiervoor bijna dertig jaar bij Drentse Rabobanken. Haar laatste functie was die van
manager Grootzakelijk en Food & Agri.
In Emmen krijgt Nascimento-Poelman de leiding over een kantoor van negen medewerkers. Zij gaat nauw
samenwerken met Rudi Nijs, directievoorzitter van de kantoren in Emmen en Hoogeveen.
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Koninklijke onderscheiding voor oud-KPMG'er George Molenkamp
Dr. George Molenkamp heeft vrijdag 12 maart uit handen van de burgemeester van Voorschoten een koninklijke
onderscheiding ontvangen. Molenkamp krijgt de onderscheiding voor de bijzondere verdiensten die hij gedurende
tientallen jaren heeft gehad voor zijn vakgebied en de maatschappij.
Molenkamp is zowel in Nederland als internationaal mede-grondlegger van het vakgebied milieumanagement en
milieu-auditing. Door zijn betrokkenheid bij de ontdekking van het gifschandaal in Lekkerkerk in 1980 raakte hij
doordrongen van gedegen milieumanagement door bedrijven en de externe controle daarvan en noodzakelijke
samenwerking hierbij van bedrijven en overheid. Als partner bij het toenmalige Touche Ross en later KPMG en als
hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam zette hij zich in om bedrijven bewuster te maken van de kwetsbaarheid
van het milieu en stimuleerde hij de overheid om haar beleid te verbeteren en aan te scherpen.
Het handboek over milieu-auditing en environmental management systems (EMS) dat hij begin jaren '90 schreef was
de eerste aanzet om als bedrijf op een andere manier met het milieu om te gaan en droeg bij aan een nieuwe serie
internationale standaarden voor ondernemingen, zoals de ISO 14001 EMS standard van 1996.
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Linda Sas per 1 mei bestuurslid Intern bedrijf bij de AFM
Per 1 mei 2021 wordt Linda Sas bestuurslid Intern bedrijf bij de Autoriteit Financiële
Markten (AFM). Ze wordt als niet-statutair bestuurder verantwoordelijk voor de centrale
aansturing van de bedrijfsvoering. Sas volgt Ellen van Schoten op, die eind vorig jaar
vertrok bij de AFM.
Linda Sas (48) was in haar laatste functie werkzaam bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en werkte
daarvoor jarenlang bij woningcorporatie Ymere.
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Hans de Bie nieuwe voorzitter VLB vaksectie Agro
Bedrijfskunde
Hans de Bie is per 1 maart 2021 de nieuwe voorzitter van de VLB vaksectie Agro
Bedrijfskunde. De Bie neemt de voorzittersrol over van Jaap Gielen van Countus
Accountants en Adviseurs.
De Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) behartigt de scaal/juridische en bedrijfskundige
belangen op agrarisch gebied voor haar leden ABAB, Accon avm, Alfa, Countus en Flynth. Het doel van de vaksectie
Agro Bedrijfskunde is om (nieuw) beleid op het terrein van agro bedrijfskunde en agro advies beter uitvoerbaar te
maken, in het belang van de agrarische ondernemers.
Hans de Bie is sinds 1 september 2016 marktmanager Foods & Agri bij Alfa accountants en adviseurs en
verantwoordelijk voor de bedrijfskundige advisering aan agrarische ondernemers. Voordat hij in dienst trad bij Alfa
was De Bie werkzaam in de veevoederindustrie en de bancaire dienstverlening, en dan speci ek in de agrarische
sectoren.
Jaap Gielen werkt al ruim elf jaar als specialist melkveehouderij bij Countus Accountants en Adviseurs. Hij is sinds
2017 voorzitter van de vaksectie Agro Bedrijfskunde en draagt nu de voorzittershamer over aan De Bie.
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Twee nieuwe partners bij CROP
CROP accountants & adviseurs is het nieuwe jaar gestart met toetreding van twee partners accountancy tot de
maatschap CROP registeraccountants: Gert-Jan Brouwer en Pim van Roemburg.
Gert-Jan Brouwer RA werkt sinds 1998 in de accountancy. Na jaren voor een big four-kantoor te hebben gewerkt
maakte hij in 2019 de overstap naar CROP. Zijn focus ligt vooral op de dienstverlening aan dga-ondernemingen,
familiebedrijven en investeringsmaatschappijen en hun participaties. Pim van Roemburg RA is twintig jaar geleden
gestart in de accountancy en maakte vorig jaar de overstap naar CROP.
Brouwer en Van Roemburg brengen samen het totaal aantal partners van de maatschap van CROP op dertien. Met hun
toetreding tot de maatschap nam Meeuwis Bouw RA afscheid als partner accountancy. Na 31 jaar bij CROP gaat hij zich
op een andere manier inzetten voor de sector en is hij actief betrokken bij brancheorganisatie SRA.
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Kees Camfferman benoemd tot lid RJ
Prof. dr. C. (Kees) Cam erman RA is met ingang van februari 2021 benoemd tot lid van de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
De Stichting voor de Jaarverslaggeving, bestaande uit vertegenwoordigers van gebruikers,
verscha ers en controleurs van jaarrekeningen, heeft Cam erman benoemd in verband met een onlangs ontstane
vacante positie.
Cam erman heeft als hoogleraar nancial accounting (Vrije Universiteit Amsterdam) veel kennis en ervaring met
jaarverslaggeving, met name vanuit het perspectief van gebruikers van de jaarrekening.
Daarnaast is drs. Hans Haanappel, mede vanuit het perspectief van gebruikers van de jaarrekening, als additionele
waarnemer aan de RJ-vergaderingen toegevoegd. Haanappel is
verbonden aan Value Insights en de Rotterdam School of Management (RSM).
Met de benoeming van Cam erman is de samenstelling van de RJ nu als volgt:

drs. G.M. van Santen RA (EY Accountants), voorzitter
drs. H.P. van Arkel RA (Finance Manager en Deputy Country Controller Shell

Nederland BV)
J. Bakker RA RB (JAN© Accountants en Belastingadviseurs)
prof. dr. C. Camfferman RA (hoogleraar financial accounting Vrije Universiteit)
drs. M. Hartman RA (National Office, PwC Accountants)
prof. mr. dr. J.B.S. Hijink (Advocaat Stibbe en hoogleraar jaarrekeningenrecht
Radboud Universiteit)
drs. G.J. Jordaan RA (HKLW Accountants)
drs. H.F.H. van de Meerendonk RA (hoofd financial accounting & reporting NN
Group)
drs. J.A.R. Ousen RA RBA (Valuation Officer bij PGGM)
drs. C.L. Suurland RA (Professional Practice Department, Deloitte Accountants)
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'Purpose Accounting Collective' opgericht
Zes zakelijke dienstverleners hebben het 'Purpose Accounting Collective' (PACC) opgericht. Doel van dit collectief is
"de kansen van brede waardecreatie laagdrempelig en ondernemend te implementeren" voor het Nederlandse middenen grootbedrijf. "Purpose accounting houdt in dat ondernemingen hun waardecreatie zowel in nanciële en sociale als
ecologische zin wereldkundig maken. Deze fundamentele verandering biedt hun nieuwe zakelijke kansen", aldus de
adviesbureaus.
"De ontwikkeling in wet- en regelgeving en de behoefte van consumenten beweegt zich de komende jaren concreter
naar een circulaire, inclusieve en duurzame economie. Nederland wil en kan daarin koploper zijn. Met het Purpose
Accounting Collective willen we deze transitie enerzijds vereenvoudigen en anderzijds de businesskansen voor
ondernemers verzilveren", zegt Marlon van Dijk, partner bij Grant Thornton.
Het geïntegreerde advies dat de samenwerkende bureaus aan de gezamenlijke opdrachtgevers uitbrengen creëert
volgens het collectief "een veel hogere opbrengst" voor ondernemers dan gefragmenteerd advies. PACC wil eraan
bijdragen dat in 2030 ten minste 30 procent van het Nederlandse midden- en grootbedrijf een vorm van purpose
accounting heeft geïmplementeerd.
Partners in het PACC zijn Bruggink & Van der Velden Advocaten Belastingadviseurs, adviesbureau voor purposeontwikkeling Fresh Forward, Grant Thornton Accountants en Adviseurs, met daarbinnen Sinzer, strategisch duurzaam
adviesbureau Kirkman Company, certi catie-instelling Kiwa en strategisch communicatie- en designbureau Mattmo.
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Armando Veringmeier partner bij Jongbloed
Per 1 maart 2021 komt Armando Veringmeier RA het team van Jongbloed Accountants
versterken.
Veringmeier gaat bij Jongbloed de grotere mkb-bedrijven bedienen en meewerken aan de
expansie van het kantoor. Hij was eerder werkzaam bij PwC, Ten Kate Huizinga (nu
Mazars) en De Jong & Laan en heeft enkele jaren in Silicon Valley (Verenigde Staten) gewerkt.
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Grant Thornton neemt SynCount over
SynCount Accountants & Belastingadviseurs uit Bodegraven is onderdeel geworden van
Grant Thornton. De overname past in de strategie van Grant Thornton om binnen het
Groene Hart te groeien in de mkb- en mid-corporate markt, aldus het kantoor.
Op 11 februari tekenden bestuursleden van Grant Thornton en partners van SynCount de
overeenkomst. De overname gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.
De overname is volgens Grant Thornton de volgende stap in de groeistrategie. Het kantoor streeft naar een omzet van
100 miljoen euro eind 2024 en een plaats in de top 10 van accountantskantoren.
"Groei door overname is voor ons geen doel op zich. We kijken wel kritisch naar de juiste match. Die is er zeker bij
SynCount: we versterken elkaar", zegt Marcel Welsink, bestuursvoorzitter van Grant Thornton. Door groei ontstaat
meer armslag voor automatiseringsslagen en investeringen in innovatieve technologieën, aldus Welsink.
Schaalgrootte en verrijking van het dienstenpakket zijn voor SynCount de belangrijkste reden om samen te gaan met
Grant Thornton. De drie partners van SynCount, Adri Bremmer, Bert Huizer RA RV en Ido Tasma, worden partner
binnen Grant Thornton en blijven betrokken bij hun eigen klanten.

De integratie van klanten en medewerkers is naar verwachting voor de zomer afgerond. De 35 medewerkers van
SynCount komen te werken in twee of meer vestigingen van Grant Thornton in het Groene Hart. De vestiging in
Bodegraven wordt uiterlijk 1 juli 2021 verlaten.
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Oud-KPMG-accountant en honkballer Han Urbanus overleden
Oud-KPMG-accountant en honkbalicoon Han Urbanus is op 5 februari op 93-jarige
leeftijd overleden. Urbanus was een van de honkbalpioniers van Nederland, maar koos
uiteindelijk voor de accountancy.
Han Urbanus debuteerde al op jonge leeftijd in de hoofdklasse. Hij bleek een talentvolle
pitcher te zijn en leidde OVVO uit Amsterdam naar vijf landstitels op rij. Begin jaren vijftig kreeg Urbanus als eerste
Europeaan de kans om op trainingsstage te gaan in de VS, bij de New York Giants. Met een instructie lm en een boek
vol aantekeningen keerde hij terug, om in eigen land zijn opgedane kennis te delen.
Urbanus kreeg enkele jaren later een profcontract aangeboden bij de Giants, maar hij sloeg dat aanbod af. Hij behaalde
zijn accountantsdiploma en bouwde in Nederland verder aan een carrière als accountant bij KPMG. Als partner van die
organisatie was hij betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van automatisering en controle.
Urbanus won met Oranje zeven keer op rij het EK en werd in de jaren tachtig opgenomen in de Hall of Fame van de
KNBSB. Zijn zoon Charles Urbanus jr. en kleinzoon Nick Urbanus haalden ook het Nederlands honkbalteam.
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Marco Vermin nieuwe vice president EMEA van DFK
International
Marco Vermin, lid van de raad van bestuur van Alfa, is op 5 februari benoemd tot vice
president EMEA van DFK International. In zijn nieuwe rol vertegenwoordigt hij de regio's
Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Onder de vlag van DFK International werken ruim
220 accountantskantoren, met in totaal bijna 400 vestigingen, nauw met elkaar samen
bij internationale aangelegenheden.
Alfa werkt sinds 2014 samen met DFK International. Vermin is in 2016 toegetreden tot de raad van bestuur van DFK
International. Alfa heeft bij DFK International de status 'National Member', waardoor Alfa het enige Nederlandse
accountants- en advieskantoor is dat aanspraak kan maken op het lidmaatschap van DFK International.
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Esther Schagen-van Luit ciso Deloitte Nederland
Esther Schagen-van Luit (30) is per 1 februari 2021 benoemd tot chief information
security o

cer (CISO) bij Deloitte Nederland. In haar nieuwe rol is zij

eindverantwoordelijk voor het continu verbeteren en op hoog niveau houden van de
informatiebeveiliging van Deloitte in Nederland. Ze vertegenwoordigt de Nederlandse
informatiebeveiligingsbelangen daarnaast op verschillende internationale niveaus
binnen Deloitte wereldwijd.
Schagen-van Luit startte haar carrière bij Deloitte bijna zes jaar geleden. Naast haar rol als ciso is zij keynote spreker
op het vlak van informatiebeveiliging, diversiteit en talentontwikkeling in de industrie. Ze is Director bij het SABSA
Institute's Board of Trustees, het instituut dat een bekend raamwerk voor Security Architecture beheert. Daarnaast is
ze binnen Deloitte actief op het gebied van diversity & inclusion en duurzaamheid.
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Ronald Meijers nieuwe voorzitter raad van bestuur ABAB
Ronald Meijers is per 1 februari 2021 de nieuwe voorzitter raad van bestuur bij ABAB
Accountants en Adviseurs. Hij volgt John Verhagen op die op 1 februari met pensioen
gaat. Meijers vormt samen met Hans Scholten de raad van bestuur bij ABAB.
Ronald Meijers (1961) heeft ruim twintig jaar ervaring als bestuurder en
bestuursadviseur. De afgelopen tien jaar was hij partner bij Deloitte. Daar gaf hij mede leiding aan de human capital
consulting-praktijk en was hij als chro de eerste vier jaar lid van het executive committee. "ABAB haalt met Meijers
een bevlogen bestuurder met een breed netwerk en specialisatie in transformaties en het menselijker maken van
organisaties in huis", aldus het kantoor.
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Richard van Zwol benoemd tot lid rvc EY Nederland
Drs. Richard van Zwol (55) treedt per 1 februari 2021 toe als lid van de raad van commissarissen van accountants- en
adviesorganisatie EY in Nederland. Hij volgt Steven van Eijck op die vanwege het bereiken van het einde van de tweede
en daarmee laatste termijn niet meer benoembaar is.
Richard van Zwol is sinds 1 oktober 2017 Staatsraad, lid van de Afdeling advisering van de Raad van State. In de periode
2013-2017 was hij secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de
periode 2007-2011 bekleedde hij die functie op het ministerie van Algemene Zaken en in 2011-2013 op het ministerie
van Financiën. Hij was sherpa van Nederland bij de G20 in 2009/2010 en secretaris van de kabinetsformaties in 2003
en 2006/2007. Voorheen was hij ambtenaar op de ministeries van Financiën, Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en Algemene Zaken. Van Zwol studeerde juridische bestuurswetenschappen aan de Universiteit van
Tilburg.
De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur, op het bestuur van de
accountantsmaatschap en op de algemene gang van zaken binnen EY Nederland. De raad van commissarissen bestaat
per 1 februari 2021 uit de volgende vijf leden: Pauline van der Meer Mohr (voorzitter), Monique Maarsen, Tanja Nagel,
Patrick Rottiers en Richard van Zwol.
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Lansigt benoemt drie nieuwe partners
Mariëtte Zegveld, Marc van den Eijnden en Hans Vogelaar zijn per 1 januari 2021 benoemd tot partner bij Lansigt
accountants en belastingadviseurs.
Mariëtte Zegveld AA (1987) is sinds 2017 werkzaam bij Lansigt Ridderkerk en heeft
inmiddels twaalf jaar ervaring in de samenstelpraktijk. De combinatie van vaktechniek en
advisering aan familiebedrijven spreekt haar enorm aan. Zij zal als (familie)adviseur en
sparringpartner de samenstelpraktijk verder uitbouwen.

Marc van den Eijnden MSc RA (1984) heeft na een ink aantal jaren in de
controlepraktijk bij een big four-kantoor gewerkt te hebben in 2018 de stap gezet naar
Lansigt.

Mr. drs. Hans Vogelaar RV (1963) is gespecialiseerd in het optimaliseren van de scale
positie van vennootschappen en privépersonen. Daarnaast heeft hij veel ervaring met
reorganisaties, fusies en overnames. Vogelaar is afkomstig van PKF Wallast.

IN & UIT

25 januari 2021

Samenwerking 4you accountancy, Bouwer & Officier en
Stielstra & Partners
4you accountancy, Bouwer & O

cier en Stielstra & Partners zijn per januari 2021 een

samenwerking gestart op het gebied van audit en assurance.
"Hiermee nemen we stappen in de innovatieve mogelijkheden die in het vooruitzicht
liggen", aldus Antoinette Dijkhuizen, eigenaresse van 4you accountancy. "Het komende jaar zal in het teken gaan
staan van de uitvoering van integrale controles op basis van data-analyse. Het gaat daarbij niet alleen om de inhoud
van het accountantsdossier maar óók om het geven van begeleiding aan onze klanten."

IN & UIT

22 januari 2021

Kevin den Hartog nieuwe kantoorleider Alfa in Langenboom
Kevin den Hartog AA RB (30) wordt vanaf 1 februari 2021 de nieuwe kantoorleider van
Alfa Accountants en Adviseurs in Langenboom. Den Hartog is nu nog als klantbeheerder
en accountant verbonden aan de Alfa-vestiging in Raamsdonksveer.
Sinds half 2017 is Alfa ook in Langenboom gevestigd, met de overname van De Raam
Accountants en Adviseurs. De benoeming van Den Hartog tot kantoorleider past in het beleid om het lokale team van
vijftien medewerkers verder te professionaliseren, aldus Alfa.

IN & UIT

22 januari 2021

Kees Limper nieuwe partner mth
Mth accountants & adviseurs heeft per 1 januari 2021 een nieuwe partner: Kees Limper AA. Het totaal aantal partners
komt daarmee op 22. Limper (38) is accountant en vestigingsdirecteur bij mth Bussum.

IN & UIT

21 januari 2021

Johan Kemperman nieuw directielid Grip
Johan Kemperman AA (50) is per 1 januari aangesteld als nieuw directielid en
aandeelhouder van Grip Accountants en Adviseurs. Kemperman begon ooit bij een
middelgroot accountantskantoor en werkte daarna jarenlang bij een van de big fourkantoren. Dertien jaar geleden maakte hij de overstap naar Grip.

IN & UIT

19 januari 2021

Chantal Goossens-Aarts benoemd als vennoot RSW
Chantal Goossens-Aarts RA (35) is per 8 januari 2021 toegetreden als vennoot bij RSW
Accountants + Adviseurs. Goossens maakte in 2012 de overstap van een big four-kantoor
in Eindhoven naar RSW als controleleider. In 2019 werd zij benoemd tot partner.
Goossens heeft naast een groot aantal opdrachten in de controlepraktijk inmiddels een
omvangrijke portefeuille aan adviescliënten opgebouwd.

IN & UIT

19 januari 2021

Alfa benoemt twee nieuwe rvc-leden
Alfa Accountants en Adviseurs heeft per 1 januari 2021 drs. Angèle Loomans BSc en drs. Jeroen Kamphuis RA benoemd
tot leden van de raad van commissarissen.
Drs. Angèle Loomans BSc is organisatieadviseur, strategisch bestuurder en
toezichthouder met ruim 25 jaar ervaring in een groot aantal (inter)nationale
bedrijfstakken en onder meer gastdocent HR en Verandermanagement aan Nyenrode
University. Als dochter van een accountant heeft ze altijd a

niteit met accountancy

gehad, maar aandacht voor de factor mens binnen verandertrajecten is de rode draad
binnen haar carrière.
Drs. Jeroen Kamphuis RA bouwde zijn expertise op gedurende zijn dertigjarige carrière bij
EY, waar hij ook partner werd. Hij bekleedde er diverse bestuurlijke functies, werkte ook
als extern accountant en was in het landelijk bestuur verantwoordelijk voor de
portefeuille kwaliteit en risk management. Ook was hij mede-kartrekker om de
cultuurverandering binnen het kantoor aan te jagen en te monitoren, nadat in 2014 het
NBA-rapport 'In het publiek belang' verscheen.
In de nieuwe constellatie per 1 januari bestaat de raad van commissarissen uit Sandra Addink, Peter Ruys, Jaap
Wielaart, Angèle Loomans en Jeroen Kamphuis.

IN & UIT

18 januari 2021

SRA-lidmaatschap voor BRIL Accountants
BRIL Accountants uit Zeist is sinds kort lid van SRA. Het kantoor opereert momenteel met z'n drieën, maar verwacht
snel uit te breiden met twee starters in de accountancy.

IN & UIT

15 januari 2021

Baker Tilly benoemt drie nieuwe partners
Baker Tilly heeft drie nieuwe partners benoemd: Armando Hermes, Rutger Peelen en Willem Jan Huizinga.
Armando Hermes RA (35) startte bij PwC en stapte in 2009 over naar Baker Tilly. Zijn
expertise ligt in bouw- en productieorganisaties. De havens in het zuidwesten van
Nederland zijn in dit kader een belangrijk focusgebied voor hem. Daarnaast heeft Hermes
ervaring opgedaan in de zorgsector en hij bouwt de komende jaren aan verdere
uitbreiding van deze portefeuille in het zuidwesten van Nederland.
Rutger Peelen RA (40) startte in 2004 bij Ernst & Young waar hij acht jaar werkzaam was.
In 2012 maakt hij de overstap naar Baker Tilly. Zijn expertise ligt bij de controle en
( nanciële) advisering van de (semi-) publieke sector en het grotere mkb (waaronder de
schelpdierensector, productie- en handelsbedrijven) in Zeeland en West-Brabant.
Willem Jan Huizinga RA (40) werkte eerder bij twee lokale accountantskantoren en vanaf
2005 bij EY. In 2013 stapte hij over naar Baker Tilly en groeide door van senior manager
naar director. Huizinga richt zich bij Baker Tilly voornamelijk op de controle van
nanciële verslaggeving en operationele processen van mkb-bedrijven.

IN & UIT

15 januari 2021

Uitbreiding aandeelhouders Boon
Per 1 januari 2021 is directeur André Aartsen RA medeaandeelhouder geworden van Boon Accountants
Belastingadviseurs. Daarnaast is Jeroen Buter RA toegetreden tot de directie en daarbij ook medeaandeelhouder
geworden van het Apeldoornse kantoor.

IN & UIT

15 januari 2021

Richard Jonkers en Dennis Ligthart treden toe als aandeelhouder Finc
Richard Jonkers AA RAB (39) en Dennis Ligthart AA RV (37) zijn medeaandeelhouders geworden van Finc Accountants
uit Waalwijk.

IN & UIT

14 januari 2021

Flynth neemt duurzame-energieadviseur Bosch & van Rijn over
Flynth adviseurs en accountants heeft per 1 januari het Bosch & van Rijn overgenomen. Het bedrijf is volledig
onderdeel geworden van Flynth.
Bosch & van Rijn adviseert overheden en bedrijven over beleids- en projectontwikkeling van wind- en zonneenergieprojecten. Het bedrijf heeft zeventien medewerkers, is gevestigd in Utrecht en landelijk werkzaam.

IN & UIT

12 januari 2021

DRV benoemt Kristian Aarnoutse, Jacco Driessen en Jeroen Boer tot directeur
DRV Accountants & Adviseurs heeft Kristian Aarnoutse AA RB (37), Jacco Driessen RA (42) en Jeroen Boer RA (46)
benoemd tot directeur. Jeroen Boer en Jacco Driessen werken in de Audit & Assurance-praktijk, Kristian Aarnoutse in
de mkb-adviespraktijk.
Jeroen Boer gaat zich in zijn nieuwe functie meer toeleggen op het uitbreiden van de internationale dienstverlening
binnen het netwerk Moore Global. Hij werkt inmiddels elf jaar bij DRV en werkte daarvoor bij BDO. Jacco Driessen blijft
zich inzetten voor het ontwikkelen en uitbreiden van zijn controleteam in Zeeland, dat hij de afgelopen jaren heeft
opgebouwd. Voordat hij in 2006 bij DRV begon, werkte hij bij KPMG. Ook Kristian Aarnoutse voorziet uitbreiding van
zijn cliëntenportefeuille in Zeeland.
DRV heeft twaalf vestigingen in Zuidwest-Nederland en zeshonderd medewerkers.

IN & UIT

12 januari 2021

Mazars benoemt nieuwe raad van bestuur
Mazars heeft een nieuwe raad van bestuur voor een periode van vier jaar. De nieuwe raad van bestuur bestaat uit Ton
Tuinier (voorzitter), Peter Hopstaken, Mark Lucas Luijckx, Robert Jan de Rek en Frank Walta.
Ton Tuinier (1960) is in 1982 gestart als belastingadviseur bij Mazars en sinds 1996 partner. Tuinier maakt sinds 2008
deel uit van de raad van bestuur in Nederland en is sinds 2014 voorzitter en deze rol zal hij voortzetten voor de
komende vier jaar. Vanaf 1 januari 2017 maakt hij ook deel uit van de Mazars Group Executive Board (GEB). De GEB is
wereldwijd verantwoordelijk voor strategie, de operationele aansturing en uitvoering daarvan en het toezicht op
Mazars-partners wereldwijd. Tuinier zal ook die rol continueren voor dezelfde bestuurstermijn.
Peter Hopstaken RA (1962) is in 1987 gestart bij Mazars. Hij is sinds 2001 actief als auditpartner en is verantwoordelijk
voor de Audit & assurance-praktijk van Mazars in Nederland. Zijn expertise in het werk voor klanten ligt in
controleopdrachten bij middelgrote tot grote bedrijven met internationale vertakkingen en not-for-pro torganisaties (met name onderwijs). Hij maakt deel uit van de Global Audit Board van Mazars en is bestuurslid van de
Stichting Foundation for Auditing Research. Hopstaken is sinds 2014 lid van de raad van bestuur en continueert nu zijn
rol als verantwoordelijke voor de Audit & assurance-praktijk. Hij is daarnaast verantwoordelijk voor Compliance,
quality monitoring en risk.
Mark Lucas Luijckx (1972) heeft in 1996 zijn opleiding Nederlands Recht en Fiscaal Recht aan de Universiteit van
Leiden afgerond. Sinds 1997 is hij werkzaam voor Mazars Private clients en sinds 2006 is hij partner. Daarnaast is hij
als redacteur of vaste medewerker verbonden aan een aantal scale tijdschriften en is hij docent bij de Nederlandse
Orde voor Belastingadviseurs. Zijn expertise ligt op het gebied van de internationale estate planning. Sinds 2016 is
Luijckx lid van de raad van bestuur en verantwoordelijk voor de Tax-praktijk.
Robert Jan de Rek AA (1965) is sinds 1999 werkzaam bij Mazars in de accountantspraktijk en sinds 2006 als partner.
Hij heeft als accountant van niet-controleplichtige organisaties een focus op familiebedrijven en de speci eke
dienstverlening voor dga's. Daarnaast heeft hij een actieve rol bij de ontwikkeling van het verder automatiseren en
integreren van administratieve processen bij klanten (Mazars Next-dienstverlening). De Rek treedt toe tot de raad van
bestuur en zal in die rol onder andere verantwoordelijk zijn voor de Accounting & outsourcing-praktijk.
Frank Walta RA (1970) werkt sinds 1989 bij Mazars en is sinds 2005 partner in de Audit & assurance-praktijk. In die
rol is hij betrokken bij de controle van diverse grote en middelgrote nationaal en internationaal opererende
ondernemingen. Tot zijn klantenkring behoren met name ondernemingen in de hospitality-sector. Daarnaast is hij
docent en examinator Externe Verslaggeving op Nyenrode Business Universiteit. Sinds 2017 werkt Mazars aan de
veranderingen in processen, systemen en gedrag, die nodig zijn in het nastreven van de kwaliteitsvisie van het
kantoor. Walta is sinds de start programmaleider van het Veranderprogramma dat speci ek gericht is op deze
noodzakelijke gedragsverandering. Hij gaat de komende periode in brede zin invulling geven aan human resource
management gericht op cultuur & gedrag. Walta zal de komende vier jaar de raad van bestuur versterken en zal in die
rol verantwoordelijk zijn voor de Consultancy-praktijk.

IN & UIT

12 januari 2021

Matthijs Verbraak toegetreden tot maatschap DRV
Matthijs Verbraak (37) is per 1 januari 2021 toegetreden tot de maatschap DRV Accountants & Adviseurs. Hij is het 31ste
lid van de maatschap en medeverantwoordelijk voor de vestiging van DRV in Roosendaal.
Verbraak studeerde scaal recht, werkte bij PwC en Van Oers en kwam in 2017 bij DRV na aansluiting van het kantoor
Jongenelen & Tholhuijsen.

IN & UIT

11 januari 2021

Hans Verkruijsse voorzitter Adviescollege ICT-Toetsing
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties ingestemd met de benoeming van prof. dr. Hans Verkruijsse RE RA
als voorzitter van het Adviescollege ICT-Toetsing. De benoeming gaat met
terugwerkende kracht in per 1 januari 2021. Rikky van Osch en Paul Klint zijn benoemd
als leden van het adviesorgaan.
Het Adviescollege ICT-Toetsing is sinds 1 januari 2021 de opvolger van het Bureau ICT-toetsing. Het Adviescollege
ICT-toetsing oordeelt over de risico's en de slaagkans van ICT-projecten binnen de Rijksoverheid en geeft adviezen ter
verbetering. Ook toetst het de doeltre endheid en doelmatigheid van onderhoud en beheer van informatiesystemen.
Verkruijsse is emeritus hoogleraar Bestuurlijke Informatie Verzorging, voorzitter van de Raad van Toezicht
Betrouwbaar Administreren en van de Adviescommissie Verklaring van Vakbekwaamheid van accountants en lid van
de raad van commissarissen van Davago. Verkruijsse was onder andere partner bij Ernst & Young en voorzitter van
XBRL Nederland. Hij was vanaf de start van het Bureau ICT-toetsing voorzitter van de Toezichtsraad.

IN & UIT

08 januari 2021

Nieuwe partner en directeur HLB Blömer
Marc Nederend is met ingang van 1 januari 2021 toegetreden als partner bij HLB Blömer
accountants en adviseurs. Per 1 januari 2021 is Johan Verkerk benoemd tot directeur
accountancy.
Marc Nederend RA (34) is in 2004 gestart bij HLB Blömer en gespecialiseerd in de
controle van jaarrekeningen en de daaraan gekoppelde advisering binnen Team Audit. Nederend heeft een
uiteenlopende klantenportefeuille en houdt zich onder andere bezig met de innovatie van de controlepraktijk.
Johan Verkerk AA (32) is ruim elf jaar geleden bij HLB Blömer gestart en is verantwoordelijk voor zijn eigen
klantenportefeuille binnen de samenstelpraktijk. Daarnaast houdt Verkerk zich bezig met innovaties binnen zijn
vakgebied, waarbij automatisering/digitalisering een belangrijk onderdeel is.

IN & UIT

08 januari 2021

Vincent Steenbakkers partner EBBEN
EBBEN Partners breidt zijn Forensic en Valuationteam verder uit met de komst van drs.
Vincent Steenbakkers RA RV (40). Hij treedt per direct toe als partner. Het team van
EBBEN groeit door de komst van Steenbakkers tot zes forensic accountants waarvan drie
RA's.

IN & UIT

07 januari 2021

ETL breidt groep uit met NBC Eelman & Partners
NBC Eelman & Partners, met vestigingen in Den Burg (Texel) en Den Helder, heeft zich aangesloten bij ETL
Accountants en Adviseurs.
NBC Eelman & Partners, tevens onderdeel van NBC Nederland Groep, is een full service accountants- en advieskantoor
dat haar oorsprong kent in 1972. Het kantoor zet de dienstverlening aan al haar klanten zelfstandig en ongewijzigd
voort.
ETL is een organisatie van regionale accountants- en advieskantoren voor het mkb. ETL Nederland maakt onderdeel
uit van ETL Global, een internationale organisatie die gevestigd is in meer dan vijftig landen.

IN & UIT

06 januari 2021

Mark Janssen treedt toe tot directie BonsenReuling
Op 1 januari 2021 is Mark Janssen AA (36) als vennoot toegetreden tot de maatschap
BonsenReuling Accountants-Belastingadviseurs. Daarmee telt de maatschap tien
vennoten. Janssen is al ongeveer vijftien jaar in dienst bij BonsenReuling en haar
rechtsvoorganger Hoogeveen & Janssen Accountants en Belastingadviseurs.
Arthur Janssen, medeoprichter vestiging Elst, vennoot- scalist: "Met Mark heeft de vestiging Elst weer een vennootaccountant, hetgeen goed is voor de continuïteit en de invulling van onze dienstverlening."
BonsenReuling heeft zo'n 155 medewerkers en vestigingen in Elst, Lichtenvoorde, Eibergen, Doetinchem en Deventer.

IN & UIT

05 januari 2021

Raneesh Jagbandhan treedt toe tot directie PwC Accountants
Met ingang van 1 januari is Raneesh Jagbandhan RA toegetreden tot de directie van PwC
Accountants N.V. Hij volgt Michel Adriaansens op, die zich als hoofd van de afdeling Risk
Assurance zal richten op de verdere ontwikkeling van andere assurance-opdrachten,
zoals data-analyse en controle van niet- nanciële informatie.
Jagbandhan wordt verantwoordelijk voor het human capital-beleid en voor de marktactiviteiten binnen de
accountancypraktijk van PwC. De directie van PwC Accountants N.V. bestaat verder uit Agnes Koops-Aukes
(voorzitter), Joris van Meijel en Wytse van der Molen. Vanuit zijn human capital-rol zal Jagbandhan zich onder andere
blijven bezighouden met thema's als werkdruk, talentmanagement en diversiteit en inclusie.
Raneesh Jagbandhan (43) is sinds 2000 als accountant aan PwC verbonden. Hij werkte op verschillende PwC-

kantoren, zowel in binnen- en buitenland, vervulde verschillende human capital-rollen en was tot voor kort lid van
het managementteam van een van de grootste afdelingen binnen de accountancypraktijk van PwC Nederland.
Daarnaast was hij betrokken bij het Connected Cultures-netwerk binnen PwC.

IN & UIT

05 januari 2021

Westland Accountancy betrekt nieuw pand
Deze week hebben de drie eigenaren van Westland Accountancy, Peter van der Wilk AA,
Paul Groenewegen en Ferry Zuiderwijk, samen met het team hun intrek genomen in het
nieuwe pand van het kantoor aan de Boswoning 1 in Honselersdijk.

IN & UIT

04 januari 2021

Nieuwe raad van bestuur bij BDO
BDO Accountants & Adviseurs kent per 1 januari 2021 een nieuwe raad van bestuur. René Nelis (55) is sindsdien ceo en
de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. Maurice de Kleer (49) is met ingang van dezelfde datum als chief quality
o

cer (cqo) benoemd. Samen met de al per 1 september 2020 als chief nancial o

cer-chief operations o

cer (cfo-

coo) aangetreden Leon Jansen (51), vormen zij de nieuwe raad van bestuur van BDO.
Nelis en De Kleer volgen respectievelijk Dick den Braber en Erik Peeters op. Van beiden verliep de maximale
benoemingstermijn als bestuurder.
René Nelis RA (1965) werkt sinds 1985 bij BDO en is sinds 2004 partner. De nieuwe ceo was in het verleden onder
andere verantwoordelijk voor een gemengde praktijk van Audit & Assurance en Accountancy & Bedrijfsadvies en
focuste vanaf 2016 op het begeleiden van bedrijfsopvolgingstrajecten bij met name familiebedrijven. Daarnaast was hij
als pro t center manager onder meer verantwoordelijk voor de samenvoeging van de kantoren Amstelveen en
Haarlem op de nieuwe locatie in Amstelveen.
Maurice de Kleer (1971) is sinds 2005 werkzaam bij BDO als belastingadviseur. Vanaf 2008 was hij
eindverantwoordelijk partner van de scale praktijk van BDO Haaglanden. De nieuwe cqo was van 2015 tot en met 2018
voorzitter van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en vervulde bij BDO recentelijk ook nevenfuncties
als praktijkleider belastingadvies en voorzitter van de vergadering van participanten.
Leon Jansen RA (1969) is sinds 2010 verbonden aan BDO als partner. Van 2015 tot en met 2020 maakte hij onderdeel
uit van het managementteam Audit & Assurance. Sinds 1 september maakt hij al onderdeel uit van de raad van bestuur
in de functie van cfo-coo.

IN & UIT

04 januari 2021

Ceifer gaat verder als Countus
Per 1 januari 2021 gaat Ceifer verder onder de naam Countus. Ceifer maakte al sinds 2019 onderdeel uit van de Countus
Groep, maar de specialist in de zorg gaat nu volledig verder onder de vlag van Countus.

IN & UIT

22 december 2020

Gerard van Santen volgt Peter Sampers op als lid van EFRAG board
Per 1 januari 2021 zal prof. dr. Peter Sampers RA aftreden als lid van de board van de European Financial Reporting
Financial Group (EFRAG). Hij wordt opgevolgd door drs. Gerard van Santen RA.
Van Santen zal in ieder geval tot 30 april 2021 aanblijven als boardlid. Per 1 januari draagt Sampers ook het stokje als
voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving over aan Van Santen.

IN & UIT

21 december 2020

Ralph Bouwens partner Koenen en Co
Per 1 januari 2021 treedt Ralph Bouwens RA (33) als partner toe bij Koenen en Co.
Bouwens is sinds 2018 werkzaam bij Koenen en Co en geeft als manager Accountancy
van de vestiging in Maastricht leiding aan het team van accountants. Bouwens is actief in
diverse business clubs en netwerken, waaronder Plexon. Hij is daarnaast lid van de
werkveldcommissie van de opleiding accountancy en bedrijfseconomie van Zuyd
Hogeschool.

IN & UIT

16 december 2020

Theo Ostermann treedt toe tot raad van bestuur Grant
Thornton
Vanaf 1 januari 2021 maakt Theo Ostermann deel uit van de raad van bestuur van Grant
Thornton. Hij volgt hiermee Sebo Havinga op en krijgt onder andere human resources in
zijn portefeuille.
Ostermann is ruim acht jaar aan Grant Thornton verbonden. Hij is sinds 2012 partner/belastingadviseur voor mkb en
familiebedrijven vanuit de vestiging Rotterdam. Ostermann heeft een brede managementervaring en is lid van de
industry group Transport & Logistics met specialisatie in de maritieme sector.
Vanaf 1 januari 2021 bestaat de raad van bestuur van Grant Thornton uit Marcel Welsink (voorzitter), Bart Jonker en
Theo Ostermann.

IN & UIT

16 december 2020

Algemene Rekenkamer benoemt nieuwe directeur Annemarie
Jansen
De Algemene Rekenkamer benoemt per 1 februari 2021 Annemarie Jansen tot directeur
Staf.
Zij is op dit moment nog plaatsvervangend directeur Bedrijfsvoering bij het ministerie
van VWS. Jansen (Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties, RUG) werkt sinds 2015 bij VWS. Daarvoor heeft ze
onder meer gewerkt als HR-manager bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en als Afdelingshoofd HRM-Beleid bij
het ministerie van BZK.
Als directeur Staf gaat zij leiding geven aan alle bedrijfsvoeringstaken binnen de Algemene Rekenkamer en is zij
verantwoordelijk voor de uitvoering en de strategische en tactische keuzes op het gebied van communicatie, personeel
en organisatie, informatievoorziening, informatieveiligheid, nanciën, internationaal, inkoop, huisvesting, facilitaire
zaken en bestuurs- en managementondersteuning.

IN & UIT

16 december 2020

Grant Thornton benoemt zes partners
Monique Pisters, Robert-Jan Brethouwer, Remko Lagendijk, Jan Ruigendijk, Bert Rustenhoven en Tiban Warmerdam
zijn met ingang van 1 januari 2021 benoemd tot partner of lid van Grant Thornton Accountants en Adviseurs.
Monique Pisters (40) is is een ervaren internationale scalist. Zij is in 2018 benoemd als partner en treedt nu toe als
lid van Grant Thornton. Pisters houdt zich in haar dagelijkse praktijk bezig met de scale advisering van internationale
cliënten en de begeleiding van cliënten die hun compliance-werkzaamheden willen uitbesteden. Daarnaast is ze
director van het Internationale business center in Nederland.
Robert-Jan Brethouwer (35) werkt vanaf het begin van zijn carrière als btw-adviseur bij Grant Thornton en heeft
zich ontwikkeld tot een allround btw-specialist met een focus op e-commerce en zorg. Brethouwer zal zich bezig
houden met de verdere groei van de btw-praktijk, het aansturen van een team van zestien btw-specialisten en de btwadvisering van cliënten. Ook zal hij met ingang van 1 juni 2021 de huidige Head Indirect Tax van Grant Thornton
Nederland, Bob van der Steen, opvolgen die na ruim twintig jaar een stapje terug zet.
Remko Lagendijk RA (39) is per 1 januari benoemd als partner, en ingeschreven als extern accountant, bij Grant
Thornton op de vestiging Rotterdam. Hij heeft hiervoor 21 jaar bij PwC gewerkt waarvan de laatste drie jaar als extern
accountant. Lagendijk heeft in zijn carrière een ruime ervaring opgedaan met het controleren van zowel kleine als
grote organisaties met als specialisatie projectorganisaties en zakelijk dienstverlening. Hij zal zich focussen op de
marktbewerking in de regio Rotterdam en Zuid-Nederland.
Jan Ruigendijk RA (49) is in juli benoemd tot partner bij Grant Thornton binnen de accountancypraktijk. Per januari
treedt hij toe als lid. Naast opgedane ervaringen bij het familiekantoor Ruigendijk Accountants en Adviseurs, is hij
ruim tien jaar partner geweest bij Baker Tilly. Ruigendijk heeft in zijn carrière ruime ervaring opgedaan binnen het vak
bij zowel kleine als grote organisaties in binnen- en buitenland, met als speci ek aandachtsgebied het mkb en
familiebedrijven. Binnen Grant Thornton focust hij zich op de marktbewerking rondom de vestiging Leiden.
Bert Rustenhoven RA (53) is vele jaren werkzaam geweest bij EY. Hij is samen met Annemarie Jongerden-van der
Wal RA (assurance partner) en Arjan van Oosten (tax partner) in juli 2016 de vestiging Arnhem gestart. Rustenhoven
heeft bijna dertig jaar ervaring met controles bij nationale en internationale bedrijven, waaronder familiebedrijven en
internationaal beursgenoteerde bedrijven. Op de vestiging Arnhem houdt hij zich bezig met een combinatie van deze
opdrachten. Rustenhoven zal zich de komende jaren richten op de verdere uitbreiding van de vestiging Arnhem. Zijn

aandacht zal daarbij uitgaan naar vooral nationaal georiënteerde mkb-ondernemingen, mid corporates en
familiebedrijven.
Tiban Warmerdam RA (42) is per 1 januari benoemd tot partner, en tevens ingeschreven als extern accountant, bij
Grant Thornton. Warmerdam startte zijn carrière bij Deloitte en heeft daar ruim zestien jaar ervaring opgedaan binnen
de controlepraktijk met een focus op verschillende industrieën, waaronder het mkb en familiebedrijven, internationale
organisaties en de nanciële dienstverlening. Na een korte tussenstop bij Accon AVM is Warmerdam nu werkzaam
binnen de controlepraktijk van Grant Thornton en richt zich op het mkb.

IN & UIT

15 december 2020

The Audit Generation lid SRA
Accountantskantoor The Audit Generation uit Utrecht heeft onlangs het lidmaatschap van SRA ontvangen.

IN & UIT

11 december 2020

Mark Vaessen deputy president Accountancy Europe
De ledenvergadering van Accountancy Europe heeft op 10 december Mark Vaessen gekozen tot deputy president 20212022 van Accountancy Europe, na een voordracht door de NBA. Als voorzitter is gekozen Myles Thompson.
Met de verkiezing is voor Vaessen de weg open naar het voorzitterschap van Accountancy Europe in 2023-2024, als
opvolger van Thompson. Vaessen was binnen Accountancy Europe al lid van de Executive Board (sinds 2018),
voorzitter van de Corporate Reporting Policy Group (sinds 2013) en daarvoor van de Financial Reporting Policy Group.
Hij is tevens Board Member van EFRAG en vanaf 2021 van de SASB Standards Board.
Als KPMG-partner was Vaessen eerder Global Head of IFRS in het VK. Sinds oktober 2017 is hij terug bij KPMG
Nederland als Hoofd Department of Professional Practice.

IN & UIT

26 november 2020

NielenVanDeLaar accountants lid SRA
Het SRA-lidmaatschap is toegekend aan Accountantskantoor NielenVanDeLaar B.V. Het kantoor is gevestigd in Utrecht
en telt zeventien medewerkers. De dienstverlening van het kantoor concentreert zich voornamelijk op het uitvoeren
van accountantscontroles en direct hieraan gerelateerde diensten, veelal bij 'for-pro t'-organisaties. "Veel van onze
opdrachten zijn internationaal gerelateerd, wat goed past bij de internationale achtergrond van onze medewerkers",
aldus Kees-Jan Nielen RA, partner bij het kantoor.

IN & UIT

23 november 2020

Anneke van Zanen-Nieberg start bij Vanberkel Professionals
Anneke van Zanen-Nieberg RA (57) start per 1 december als consultant bij Vanberkel
Professionals, een nancieel specialist in interim- en adviesopdrachten voor de publieke
sector.
Van Zanen-Nieberg is sinds mei 2019 voorzitter van NOC*NSF. Eerder was zij onder
andere bestuursvoorzitter van Baker Tilly, directeur van de Algemene Rekenkamer, plaatsvervangend secretarisgeneraal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en gaf zij leiding aan de Auditdienst Rijk.

IN & UIT

23 november 2020

MTN sluit zich aan bij KroeseWevers
MTN Accountants en Adviseurs sluit zich aan bij KroeseWevers. MTN telt dertig medewerkers en heeft één vestiging in
Groningen. Met de aansluiting versterkt KroeseWevers haar marktpositie in Noord-Nederland en in het bijzonder in de
supermarktbranche, aldus het kantoor. MTN heeft net als KroeseWevers een specialisatie in de supermarktbranche.
Samen werken ze voor meer dan 175 supermarktondernemers.
De formele aansluiting vindt plaats op 1 januari 2021. Op dat moment zal Chiel Reugebrink AA toetreden als
aandeelhouder en directielid van KroeseWevers Holding BV.
Na toetreding van MTN telt KroeseWevers vierhonderd medewerkers verdeeld over acht vestigingen in het noorden en
oosten van Nederland. Naast Groningen heeft KroeseWevers vestigingen in Enschede, Emmen, Deventer, Doetinchem,
Oldenzaal, Raalte en Zwolle.

IN & UIT

23 november 2020

AFM neemt officieel afscheid van Gerben Everts
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 16 november tijdens een online seminar o

cieel afscheid genomen

van bestuurder Gerben Everts RA. Everts kwam in 2011 in dienst bij de AFM en trad in 2012 toe tot het bestuur. Hij was
binnen het bestuur onder meer verantwoordelijk voor het toezicht op de Nederlandse kapitaalmarkten en
accountantsorganisaties. "Hij leverde een grote bijdrage aan de versterking van ons toezicht op die gebieden. In de
afgelopen jaren heeft hij zich ook met succes ingespannen om het gedachtegoed van de AFM internationaal op de kaart
te zetten", aldus de AFM. De toezichthouder kondigde het vertrek van Everts in januari van dit jaar aan. Hanzo van
Beusekom heeft de verantwoordelijkheid voor het toezicht op kapitaalmarkten, accountantsorganisaties en nanciële
verslaggeving van beursgenoteerde bedrijven per 1 februari 2020 van Everts overgenomen.

IN & UIT

13 november 2020

PKF Wallast gecertificeerd als Great Place To Work
In oktober 2020 is PKF Wallast gecerti ceerd door Great Place To Work Nederland, als eerste accountantskantoor in
Nederland, aldus PKF. Great Place To Work Nederland onderzoekt de mate van vertrouwen, trots en plezier binnen
organisaties. Op basis van de resultaten van het medewerkersonderzoek wordt gekeken of er is voldaan aan de criteria
voor goed werkgeverschap. Alleen organisaties die de vereiste score behalen mogen direct de titel Great Place To Work
Certi ed dragen.

IN & UIT

13 november 2020

Gemeente Rotterdam wint Protiviti Internal Audit Innovation Award
Gemeente Rotterdam is de winnaar van de Protiviti Internal Audit Innovation Award 2020. De zesde editie van het
evenement vond dit jaar online plaats. Donderdag 12 november pitchten vijf teams hun internal audit-innovatie. Het
team van Gemeente Rotterdam overtuigde de jury het meest met hun pitch over het auditen van complexe projecten.
Gemeente Rotterdam werd op de voet gevolgd door de winnaar van de afgelopen twee jaren: Heineken, met een pitch
over remote auditing.
De prijs wordt op 7 december tijdens de Algemene Ledenvergadering van het IIA virtueel overhandigd. Na
toestemming van de deelnemers worden de innovaties die zijn gepresenteerd op het Innovatieplatform van IIA
Nederland opgenomen.
De Protiviti Internal Audit Innovation Award is in het leven geroepen door Protiviti in samenwerking met IIA
Nederland, vanuit de ambitie om internal audit als vakgebied verder te helpen.

IN & UIT

10 november 2020

BonsenReuling nu ook in Doetinchem
BonsenReuling Accountants-Belastingadviseurs is sinds oktober 2020 ook gevestigd in Doetinchem. De nieuwe
vestiging bevindt zich in het gerenoveerde bedrijfsverzamelgebouw Het Hanzepand op industrieterrein de Huet
(voormalig Misset-pand).
BonsenReuling had al vestigingen in Lichtenvoorde, Eibergen, Deventer en Elst en een bezoekadres voor de DuitslandDesk in Düsseldorf.

IN & UIT

05 november 2020

Nathalie Habers partner Mazars
Nathalie Habers RA (1977) is per 1 november 2020 toegetreden als partner bij Mazars
Accountants en Adviseurs. Met deze uitbreiding wordt de Audit & assurance-praktijk
verder versterkt.
Na het afronden van haar studie bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit is Habers aan
de slag gegaan bij big four-kantoren waar ze is doorgegroeid naar director in de Audit & assurance-praktijk. In die tijd
heeft zij haar post-doctorale opleiding Accountancy aan de Vrije Universiteit Amsterdam afgerond. Bij PwC was ze als
director verantwoordelijk voor klanten in de (middel)groot zakelijke internationale markt (Verenigde Staten) met een
focus op Sox (ontwerp en implementatie van interne controlemaatregelen), US GAAP, Dutch GAAP en IFRS. Haar
klanten zaten in het (bio)techsegment en in de sector retail & consumer. Habers heeft ruime ervaring met
beursgenoteerde ondernemingen en scale ups. Naast haar rol als accountant heeft ze ervaring met het opzetten van
HR-strategieën en de uitvoering daarvan.

IN & UIT

19 oktober 2020

Barbara Joziasse collegelid Algemene Rekenkamer
Drs. Barbara Joziasse MiF (53) wordt per 1 januari 2021 benoemd als nieuw collegelid van de Algemene Rekenkamer, als
opvolger van Francine Giskes. Joziasse is nu nog Nederlands ambassadeur in Amman, Jordanië. Eerder was zij onder
meer ambassadeur in Oman en Zimbabwe en vervulde diverse andere functies op het ministerie van Buitenlandse
Zaken. Het college is het bestuur van de Algemene Rekenkamer, dat uit drie personen bestaat. Arno Visser is president
van het college en Ewout Irrgang collegelid.

IN & UIT

15 oktober 2020

Frans Heitling (AV) met pensioen
Frans Heitling, hoofdredacteur van Accountancy Vanmorgen, gaat met pensioen. Zakenjournalist Wilbert Geijtenbeek
volgt hem op.
Heitling was vijftien jaar lang hoofdredacteur van Accountancy Nieuws en later Accountancy Vanmorgen. Hij maakte al
langer publicaties voor accountants, toen hij in 2005 hoofdredacteur werd van Accountancy Nieuws, een titel van
Wolters Kluwer. In 2014 schrapte de uitgeverij het blad en maakte Heitling samen met uitgever Marjolijn Margadant
een doorstart als Accountancy Vanmorgen. Een platform dat zich met nieuws, opinie en praktische informatie richt op
de mkb-accountant.
Heitling blikt terug op zijn werk en op de ontwikkelingen in de accountancysector in een uitgebreid afscheidsinterview
op AccountancyVanmorgen. Zakenjournalist Wilbert Geijtenbeek, gespecialiseerd in zakelijke dienstverlening, neemt
vanaf 19 oktober het roer over.

IN & UIT

12 oktober 2020

Hans Albers director Legal Management Consulting bij
Deloitte
Per 1 oktober 2020 is Hans Albers (1960) benoemd tot director Legal Management
Consulting (LMC) bij Deloitte in Nederland. In zijn nieuwe functie is Albers
verantwoordelijk voor het uitbreiden van het huidige dienstenaanbod van Deloitte Legal
en voor het ontwikkelen van nieuwe producten en/of diensten. Daarnaast zal hij
voortbouwen op en samenwerken met de diverse teams binnen Deloitte Legal op het gebied van Legal operations en
technologie.
Albers was voorheen chief of sta

en hoofd worldwide Legal operations bij het Amerikaanse technologiebedrijf Juniper

Networks. Daarvoor was hij EMEA Regional General Counsel voor Juniper en Cisco.

IN & UIT

09 oktober 2020

Gerard van Santen nieuwe RJ-voorzitter
Drs. Gerard van Santen RA wordt per 1 januari 2021 de nieuwe voorzitter van de Raad
voor de Jaarverslaggeving (RJ).
Van Santen is als partner bij EY verantwoordelijk voor de vaktechnische afdeling op het
terrein van nanciële verslaggeving in Nederland en tevens IFRS-leader voor WestEuropa/Maghreb. Van 2007 tot 2018 was hij al lid van de RJ. Van Santen volgt Peter Sampers op, die eind dit jaar
aftreedt.
In verband met het a open van de benoemingstermijn van enkele zittende raadsleden heeft het bestuur van de
Stichting voor de Jaarverslaggeving (SJ) ook twee nieuwe RJ-leden benoemd: Lianne Suurland, specialist nancial
reporting bij Deloitte, en Gert-Jan Jordaan, werkzaam bij HKLW Accountants. Dingeman Manschot en Ronald
Smittenberg zijn afgetreden als lid van de RJ.
De samenstelling van de RJ is per 1 januari 2021 als volgt:

drs. G.M. van Santen RA (EY), voorzitter
drs. H.P. van Arkel RA (Shell Nederland)
J. Bakker RA RB (JAN)
drs. P.A.M. Bos (Eumedion)
drs. G-J Jordaan RA (HKLW en docent Nyenrode)
drs. M. Hartman RA (PwC)
prof. mr. dr. J.B.S. Hijink (Stibbe en hoogleraar Radboud Universiteit)
drs. H.F.H. van de Meerendonk RA (NN Group)

drs. J.A.R. Ousen RA RBA (PGGM)
drs. C.L. Suurland RA (Deloitte)

IN & UIT

06 oktober 2020

Seres gaat verder als Countus
Per 1 oktober gaat Seres verder onder de naam Countus. Seres maakt al sinds 2014 onderdeel uit van de Countus Groep,
maar de specialist in de zorg gaat nu volledig verder onder de vlag van de accountants- en adviesgroep.

IN & UIT

01 oktober 2020

Rekenraad sluit aan bij Vermetten
Rekenraad accountants en belastingadviseurs sluit zich per 1 oktober 2020 aan bij het
Brabantse Vermetten | accountants en adviseurs. Rekenraad is gevestigd aan de
Bredaseweg 107 in Etten-Leur en gaat voortaan 'rekenraad Vermetten' heten. Vermetten
heeft al regiokantoren in Gilze, Diessen, Made, Roosendaal, Tilburg en Waalwijk.
Volgens John Bulkmans RA AA RB, directeur-eigenaar van rekenraad, is met de aansluiting de continuïteit voor de
toekomst beter gewaarborgd. "Voor klanten van rekenraad verandert er niet veel. Onze naam en huisstijl zal aangepast
worden aan de Vermetten-huisstijl, maar onze betrokkenheid, onze mensen, onze werkwijze, onze locatie in EttenLeur én onze telefoonnummers blijven ongewijzigd."

