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Nieuwe partners bij KRC Van Elderen

In & Uit

Bericht aanmelden

Het team van partners van KRC Van Elderen
accountants | belastingadviseurs is uitgebreid. Met
ingang van 1 januari 2020 zijn Rob Kroeze en Bas Witjes
toegetreden. Hiermee is het aantal partners uitgebreid

Stuur uw bericht aan:

van acht naar tien.

redactie@accountant.nl

Fiscalist Rob Kroeze gaat de fiscale advisering binnen KRC Van Elderen uitbreiden.
Bas Witjes RA is al jaren werkzaam in de auditpraktijk.
KRC Van Elderen heeft vestigingen in Apeldoorn, Ommen, Wezep en Zwolle en heeft
ruim honderd medewerkers. Het kantoor is lid van SRA en aangesloten bij het
internationale samenwerkingsverband van zelfstandige accountantskantoren TIAG.

IN & UIT

17 januari 2020

Samenwerking Minimaal Accountancy
& Advies en ABC Accountants &
Adviseurs
Jochem Beekhuizen AA RB / Minimaal Accountancy &
Advies is per 1 januari 2020 een intensieve
samenwerking aangegaan met ABC Accountants & Adviseurs met vestigingen in
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Barendrecht. Hij is vanaf deze datum werkzaam
vanuit de Haagse vestiging (TOP en Co, Accountants en Belastingadviseurs).

IN & UIT

13 januari 2020

Countus neemt 216 Ceifer over
Per 1 januari 2020 heeft Countus accountants + adviseurs branchegenoot 216 Ceifer
uit overgenomen. Het kantoor in Zeist gaat verder onder de naam Countus Ceifer.
Countus heeft al een gespecialiseerde accountants- en adviespraktijk voor
zorgondernemingen en eerstelijns zorgverleners. Met de overname bouwt Countus
haar werkterrein in de medische sector verder uit en versterkt ze haar positie in de
regio Midden-Nederland, aldus het kantoor.
"216 Ceifer heeft jarenlange ervaring in het adviseren van ondernemers uit de
medische sector en het mkb", zegt Dijan Bruins, regiodirecteur bij Countus.
"Aangezien Countus zich nog meer wil focussen op de medische sector, is deze
overname een mooie uitbreiding van onze klantenportefeuille."
Countus heeft nu 24 vestigingen verspreid door het land. Het hoofdkantoor is
gevestigd in Zwolle.
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Heeft u een bijdrage voor In & Uit?

13 januari 2020

Samenwerking KroeseWevers en Capsearch
KroeseWevers Corporate Finance en fintech-onderneming Capsearch gaan een



strategische samenwerking aan. Capsearch is een platform dat vraag en aanbod in de
financieringsmarkt koppelt. De vraagkant (mkb-adviseurs) kan zo snel in contact
komen met de aanbodkant, de financiers. In het netwerk van Capsearch zitten meer
dan veertig financiers.

IN & UIT

10 januari 2020

Erwin van der Lee benoemd tot partner
HLB Van Daal
Drs. Erwin van der Lee RA is per 1 januari 2020
benoemd tot partner van HLB Van Daal, kantoor
Waalwijk. Volgens HLB Van Daal onderstreept het
kantoor met deze uitbreiding van de partnergroep de
ambitie om de organisatie in de regio Zuid-Nederland verder te laten groeien en de
dienstverlening verder uit te bouwen.
Erwin van der Lee (36) werkt sinds 1 december 2005 voor HLB Van Daal. Begonnen op
kantoor Waalwijk verhuisde hij na zeven jaar naar regiokantoor Den Bosch Schijndel. Met de overstap keert Van der Lee dus weer terug naar Waalwijk. Als
accountant in de auditpraktijk werkt hij met name voor het mkb, waarbij hij zich
gespecialiseerd heeft in internationaal opererende bedrijven en groepscontroles.

IN & UIT

10 januari 2020

Martijn Hengeveld vertrekt bij Accon avm
Als gevolg van een verschil van inzicht over het te voeren beleid heeft Martijn
Hengeveld RA ervoor gekozen om per 31 december 2019 zijn functie als lid van de raad
van bestuur van Accon avm neer te leggen en het kantoor per 1 maart 2020 te
verlaten, zo meldt Accon avm. De komende twee maanden zal Hengeveld zich richten
op de operationele aansturing van de Controlepraktijk en overdracht van zijn
werkzaamheden.
Op korte termijn zal een selectieprocedure worden opgestart voor een directeur
Controlepraktijk. Vanaf 1 januari 2020 zal sprake zijn van een tweehoofdige raad van
bestuur bestaande uit Guus Delger RA (voorzitter) en Monique van Lijssel.

IN & UIT

08 januari 2020

Ronny Schuijt nieuwe directeur Actan
Ronny Schuijt RA is op 1 januari toegetreden tot het
directieteam van Actan adviseurs & accountants. De 42jarige Almaarder loopt sinds 1 november mee bij Actan.
Schuijt wil Actan in de regio Alkmaar nog beter op de
kaart gaan zetten. Het van origine Hoofddorpse Actan en het Alkmaarse Sophista
fusies & overnames hebben 1 juni 2019 een gezamenlijk bedrijfspand in Alkmaar
betrokken. Samen met de derde werkmaatschappij Twine, een specialist op het gebied
van business intelligence, wordt een complete financiële begeleiding voor
ondernemers aangeboden, aldus het kantoor.
Schuijt heeft hiervoor 12,5 jaar bij PwC gewerkt, en vervolgens tien jaar als financieel
directeur bij diverse bedrijven in het mkb. Ook is hij acht jaar lid geweest van Jong
Management, de aan VNO-NCW gelieerde vereniging voor ondernemers, directeuren
en managers tot veertig jaar. In die periode was Schuijt drie jaar penningmeester en
twee jaar voorzitter bij kring Alkmaar. Bovendien is hij één van de mensen achter
TEDx in Alkmaar.

IN & UIT

08 januari 2020

Jaap van Manen treedt terug als lid en voorzitter rvc APG

Jaap van Manen heeft besloten om zich terug te trekken als lid en voorzitter van de
raad van commissarissen van pensioenuitvoerder APG per 1 januari 2020. Dit
vanwege persoonlijke omstandigheden. Zijn rol als voorzitter wordt waargenomen
door Pieter Jongstra RA, de huidige vicevoorzitter van de raad van commissarissen.
Van Manen was voorzitter sinds 1 januari 2019. De raad van commissarissen beraadt
zich over de permanente invulling van de rol van voorzitter.

IN & UIT

08 januari 2020

RA12 registeraccountants SRA-gecertificeerd
RA12 registeraccountants is sinds kort SRA-gecertificeerd. Het kantoor is gevestigd
aan de A12 bij Veenendaal. Het kantoor heeft twaalf medewerkers, waarvan vijf
afgestudeerde accountants. Aankomend voorjaar breidt het kantoor, inclusief een
flexibele schil, uit naar vijftien medewerkers. RA12 is een 'audit only'-kantoor en
beschikt over een AFM-vergunning.

IN & UIT

02 januari 2020

Boris Meinders en Rob Mulder nieuwe
directieleden KroeseWevers
KroeseWevers Accountants en Belastingadviseurs heeft
Boris Meinders en Rob Mulder RA per 1 januari benoemd
tot lid van de directie. Beiden treden ook toe als
aandeelhouder. Meinders is samen met Frans van der
Loo verantwoordelijk voor de aansturing van de fiscale afdeling van kantoor
Enschede. Mulder zal samen met Gé Satink de aansturing van de accountancyafdeling van Salland voor zijn rekening nemen.
Boris Meinders is sinds 2007 werkzaam bij KroeseWevers en is, voornamelijk,
gespecialiseerd in estate-planning en de advisering van dga's. Meinders adviseert
(vermogende) particulieren, families en ondernemers inzake vermogensplanning en
erfrecht. Ook is hij bestuurslid van de Stichting Executele en Bewind KroeseWevers,
de stichting die zich richt op het uitvoeren van executeurswerkzaamheden (het
afwikkelen van nalatenschappen).
Rob Mulder heeft ruim twintig jaar ervaring in de accountancy. Hij werkte in het
verleden onder andere bij een big four-kantoor en een regionaal kantoor. Mulder
maakte vervolgens per 2018 de overstap naar KroeseWevers. De afgelopen twee jaar
heeft hij als accountant en senior manager leiding gegeven aan de afdeling
Accountancy van de vestiging van KroeseWevers in Deventer.
Met de toetreding van Meinders en Mulder wordt het directieteam versterkt om
verdere invulling te geven aan de groeiambities van het kantoor. De directie van
KroeseWevers telt nu in totaal achttien aandeelhouders/directieleden.

IN & UIT

02 januari 2020

Gülhan Üçgül nieuwe vennoot
Wesselman
Gülhan Üçgül RA is per 1 januari toegetreden als nieuwe
vennoot bij Wesselman Accountants | Adviseurs. Zij is
de eerste vrouwelijke vennoot in de maatschap.
Na acht dienstjaren bij EY als senior auditor trad Gülhan Üçgül in 2013 in dienst bij
Wesselman, eerst in de functie van manager audit en sinds 1 januari 2018 als
directeur van de accountancypraktijk. Het Brabantse kantoor telt al langer een groot
aantal vrouwelijke managers en sinds twee jaar ook een grotendeels vrouwelijke
directie, waaronder Üçgül. In het bijna veertigjarige bestaan van het kantoor hebben
echter nog uitsluitend mannelijke vennoten de maatschap gevormd. Daar komt met

de toetreding van Üçgül nu verandering in.
Wesselman is een fullservice accountants- en advieskantoor met vestigingen in
Eindhoven en Helmond. In 2020 bestaat het kantoor veertig jaar.

IN & UIT

19 december 2019

Bert Iedema nieuwe voorzitter rvc
Flynth
Drs. Bert Iedema RA (59) is benoemd tot voorzitter van
de raad van commissarissen bij Flynth. Hij volgt Jan van
Teeffelen op.
In het verleden heeft Iedema ervaring opgedaan bij onder andere Campina Melkunie
(nu FrieslandCampina), Gascoigne-Melotte en Eagle-Picher. Daarnaast heeft hij de
afgelopen dertig jaar vele commissariaten en bestuursfuncties vervuld.
Door de jaren heen heeft Iedema zich onder andere onderscheiden in zijn expertise op
het gebied van governance. Zo is hij lid van het managementteam en dagvoorzitter
van de Commissarissen Opleiding aan het Erasmus Governance Institute. Hiervoor
heeft hij de module Strategie & Risk Management en enkele masterclasses
ontwikkeld.

IN & UIT

18 december 2019

Harold Hees nieuwe partner Koenen en Co
Per 1 januari 2020 treedt Harold Hees RA als partner toe bij Koenen en Co. Hees is
sinds 2003 werkzaam bij het kantoor. Sinds 2010 vervult hij de rol van extern
accountant binnen de controlepraktijk en dit jaar trad hij ook toe tot het bestuur van
de controlepraktijk. Na de toetreding van Hees heeft Koenen en Co elf partners.

IN & UIT

17 december 2019

EY nieuwe accountant Achmea
EY wordt vanaf het boekjaar 2021 de nieuwe externe accountant van Achmea. De
aandeelhouders hebben hiermee ingestemd tijdens de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders op 16 december. EY neemt het stokje over van PwC,
dat blijft werken voor Achmea tot het auditproces over het boekjaar 2020 is afgerond.
Achmea wisselt van accountant vanwege de wettelijke roulatieverplichting.

IN & UIT

16 december 2019

Jan Zweekhorst nieuwe
bestuursvoorzitter SRA
Drs. Jan Zweekhorst RB is op 12 december door de
algemene ledenvergadering van SRA gekozen tot nieuwe
bestuursvoorzitter.
Zweekhorst heeft tal van bestuurlijke functies bekleed en in overlegstructuren
gezeten, zowel binnen SRA als in diverse gremia zoals de Belastingdienst en MKBNederland. Zweekhorst neemt de voorzittershamer over van Paul Dinkgreve RA, die
deze taak twaalf jaar achtereen op zich heeft genomen. Zweekhorst gaat – samen met
het bestuur en het bureau – de komende jaren inzetten op een aantal speerpunten,
waaronder kwaliteit.
Het SRA-bestuur is van mening dat het in Zweekhorst de juiste opvolger heeft
gevonden. "Jan Zweekhorst is een verbinder die het belang van de gemengde SRApraktijk als geen ander kent en vooropstelt. Het bij elkaar brengen van divergerende
krachten is een rode draad in zijn cv. Zweekhorst heeft oog voor onze leden en
externe stakeholders, hun specifieke belangen en tevredenheid. In dat kader zien we

Jan Zweekhorst als echte SRA-man en boegbeeld binnen en buiten onze vereniging,
in diverse gremia van politiek, stakeholders en media", aldus de organisatie.
Naast Jan Zweekhorst als bestuursvoorzitter, neemt Roland Ogink RA de rol van
vicevoorzitter op zich. Hij is door de ALV herbenoemd. Stephan Seijkens RA wordt
penningmeester en ing. Harry Marissen AA secretaris. Diana Clement AA RA is
benoemd in het bestuur, evenals Paul Dinkgreve RA. Hij blijft aan SRA verbonden als
bestuurslid en voorzitter van de Commissie Kwaliteit Vaktechniek.

IN & UIT

16 december 2019

Volksbank wil Pieter Veuger benoemen tot cfo
De raad van commissarissen van de Volksbank wil Pieter Veuger RA (1969) benoemen
tot lid van de statutaire directie van de Volksbank in de functie van cfo. De
voorgenomen benoeming is onder voorbehoud van goedkeuring door de
toezichthouders. De ondernemingsraad heeft een positief advies gegeven. Veuger
volgt Annemiek van Melick op, die per 1 september 2019 is teruggetreden uit de
directie.
Pieter Veuger heeft gedurende zijn loopbaan bij PwC, waar hij momenteel werkzaam
is, ruime ervaring opgedaan met de bancaire sector en brede kennis van finance
verkregen, onder meer op het gebied van verslaggeving, digitalisering, change
management, data en data governance. Hij heeft veel cliënten in de financiële sector
geadviseerd en op bestuursniveau begeleid. "Veuger combineert zijn professionele
expertise en vaardigheden met een maatschappelijk bewustzijn en heeft een sterke
motivatie een bijdrage te leveren aan de financiële soliditeit van de Volksbank en
daarmee aan een stabiele, diverse en duurzame financiële sector", aldus de bank.
Veuger wordt als cfo verantwoordelijk voor de activiteiten binnen het financiële
werkveld van de Volksbank en tevens voor de relaties met toezichthouders ECB en
DNB, investeerders, rating agencies en andere financiële stakeholders. Daarnaast
draagt hij als financieel bestuurder bij aan de verdere ontwikkeling en implementatie
van de missie van de Volksbank 'Bankieren met de menselijke maat' en de daarop
gebaseerde strategie.
Van 1 januari 2020 tot het moment dat goedkeuring van de toezichthouders is
ontvangen en Veuger formeel is benoemd, zal hij werkzaam zijn als (titulair) directeur
Financiën. De benoemingstermijn zal vervolgens lopen tot de sluiting van de
algemene vergadering van aandeelhouders van de Volksbank in 2024.

IN & UIT

16 december 2019

Scheepbouwer & van Zon sluit zich aan bij Vermetten
Scheepbouwer & van Zon accountants en adviseurs sluit zich per 1 januari aan bij
Vermetten | accountants en adviseurs.
Vermetten is een full service accountants- en adviesorganisatie voor ondernemers en
particulieren in binnen- en buitenland. Bij het kantoor werken zo'n 140 professionals
vanuit diverse regiokantoren in Midden- en West-Brabant, waaronder Gilze, Diessen,
Made, Oisterwijk, Roosendaal, Tilburg en Waalwijk.
Scheepbouwer & van Zon is een advieskantoor voor mkb-ondernemingen, dga's en
vermogende particulieren, met vestigingen in Roosendaal en Eindhoven. De diensten
van Scheepbouwer & van Zon zullen vanaf 1 januari 2020 worden voortgezet onder de
naam SvZ Vermetten. De diensten worden verricht vanuit de vestiging aan het
Bisschop de Vetplein 10a in Gilze.
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16 december 2019

Flow Accountants 23ste kantoor onder koepelconvenant
KAN

Flow Accountants heeft zich als 23ste kantoor aangeloten bij het koepelconvenant
Horizontaal Toezicht van KAN (Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland).
Koepelorganisatie KAN is opgericht door Auxilium Adviesgroep en Fiscount. In 2011
heeft KAN met de Belastingdienst een koepelconvenant Horizontaal Toezicht
gesloten. KAN wil onder meer de kwaliteit waarborgen voor kleinere en middelgrote
accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren. De basisgedachte van KAN
is dat veel kleinere kantoren weliswaar een adequaat kwaliteitssysteem hanteren,
maar dat zij de schaalgrootte en benodigde expertise missen om zelf Horizontaal
Toezicht te kunnen organiseren of bijvoorbeeld een positie in te nemen naar
kredietverstrekkers. KAN wil dit voor deze doelgroep praktisch en betaalbaar houden.

IN & UIT

10 december 2019

FAR bekroont accon avm voor bijdrage
aan wetenschappelijk onderzoek
De Foundation for Auditing Research (FAR) heeft een
'Tombstone' uitgereikt aan accon avm controlepraktijk
uit waardering voor het aanleveren van data ten bate
van wetenschappelijk onderzoek. Alicia Icario en
Martijn Hengeveld ontvingen de bekroning uit handen van WP Tjibbe Bosman RA
MSc.
FAR is een onafhankelijk instituut dat wetenschappelijk onderzoek doet naar de
kwaliteitsfactoren van auditing, met als doel een bijdrage te leveren aan de verhoging
van de maatschappelijke relevantie en kwaliteit van de externe controle. Hiervoor
bestudeert het de - geanonimiseerde - datasets die accountantskantoren gebruiken
om tot hun oordeel te komen. Het verzamelen en aanleveren van deze minutieuze data
is een grote inspanning voor de betrokken kantoren, maar van doorslaggevend belang
voor de kwaliteit van het wetenschappelijke onderzoek.
Alicia Icario nam de tombstone in ontvangst namens het team dat accon avm heeft
samengesteld om de data voor de FAR te ontsluiten. Martijn Hengeveld deed hetzelfde
namens de raad van bestuur. accon avm controlepraktijk is een van de tien
accountantskantoren die aan de basis van de FAR staan en het wetenschappelijk
onderzoek mede mogelijk maken. Eerder dit jaar is de advies en accountantsorganisatie een vijfjarige samenwerking aangegaan met Tilburg
University om wetenschappelijk onderzoek naar auditing te ondersteunen.
Martijn Hengeveld RA, lid raad van bestuur: "Met de tombstone bekroont de FAR niet
alleen onze mensen die hebben bijgedragen aan het onderzoek, maar benadrukt zij
óók het belang van goede samenwerking tussen de wetenschap en het bedrijfsleven.
Als kantoor dat zich met zijn auditdiensten met name op het middenbedrijf richt, is
het voor ons van groot belang dat onderzoek zich niet alleen richt op de beursgenoteerde - top van het bedrijfsleven, maar dat wetenschappelijke inzichten
ook praktisch kunnen worden toegepast ten bate van het mkb."
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10 december 2019

Bofas adviseurs en accountants en Berkenrode Audit
nieuwe SRA-leden
Bofas adviseurs en accountants en Berkenrode Audit zijn onlangs SRA-gecertificeerd.
Bofas adviseurs en accountants uit Rotterdam is zeven man sterk en heeft zich in de
afgelopen jaren gespecialiseerd in uitzendondernemingen. Ook heeft Bofas een jurist
in dienst, gespecialiseerd in arbeidsrecht. Het kantoor overweegt om in de toekomst
wellicht een bijdrage te gaan leveren aan het SRA Bureau Vaktechniek.
Berkenrode Audit uit Heemstede richt zich op assurance-opdrachten. Berkenrode is
momenteel druk met het verder opzetten van het kantoor, het werven van personeel
en het uitrollen van nieuwe opdrachten.
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10 december 2019

Egon de Prouw partner Mazars
Egon de Prouw RA treedt per 1 januari 2020 toe als
partner bij Mazars Accountants en Adviseurs. Met deze
uitbreiding wordt de Audit & Assurance-praktijk verder
versterkt.
Egon de Prouw (1983) werkt sinds 2001 bij Mazars als accountant. In 2011 studeerde
hij af aan Nyenrode Business University. Sinds 2016 is hij bij Mazars werkzaam is als
director en extern accountant en op dit moment is hij daarnaast actief als sectorleider
Cultuur.
Als sectorleider Cultuur treedt De Prouw op als specialist voor culturele instellingen,
zoals schouwburgen, kunstpodia en musea. Bij opdrachten voor klanten in West- en
Oost-Europa, Azië, Afrika en de Verenigde Staten heeft hij ruime ervaring opgedaan
met het werken in en met verschillende culturen.
Naast zijn rol als accountant is De Prouw lid van de raad van toezicht van het Grafisch
Lyceum Rotterdam, doceert hij aan Nyenrode Business University en treedt hij
regelmatig op als spreker op interne en externe bijeenkomsten.

IN & UIT

04 december 2019

SRA verhuist naar nieuwe locatie
Op vrijdag 20 december 2019 en het aansluitende
weekend verhuist SRA naar het nieuwe pand aan de
Rijnzathe 14 in Utrecht. Daarom is SRA op vrijdag 20
december beperkt bereikbaar. In principe is SRA
maandag 23 december weer operationeel vanuit het
nieuwe pand.
Het nieuwe complete adres in Utrecht is: SRA, Rijnzathe 14, 3454 PV te Utrecht. Het
huidige telefoonnummer blijft hetzelfde namelijk: + 31 030 656 60 60. Het kantoor is
op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.30 uur. Het huidige postbusadres, te weten
Postbus 335, 3430 AH Nieuwegein, komt volledig te vervallen.
SRA zal de derde en vierde verdieping betrekken van het nieuwe pand, dat vlakbij
Utrecht en dicht tegen de A12 en A2 aanligt.
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04 december 2019

SRA-certificering voor Hut Accountants
Hut Accountants uit Zuidlaren heeft onlangs de SRA-certificering ontvangen. Het
kantoor telt elf medewerkers, waarvan er drie AA-accountant zijn.

IN & UIT

27 november 2019

ForFarmers draagt Roeland Tjebbes voor als lid raad van
bestuur
De raad van commissarissen van ForFarmers draagt Roeland Tjebbes RA voor als lid
van de raad van bestuur en cfo. Dat heeft het veevoerbedrijf uit Lochem
bekendgemaakt. De voordracht zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering
van aandeelhouders op 24 april 2020. De benoeming is voor een termijn van vier jaar.
De voorgenomen benoeming van Tjebbes houdt verband met het aftreden van Arnout
Traas RA, de huidige cfo van ForFarmers, die eerder heeft aangegeven niet
beschikbaar te zijn voor herbenoeming. Roeland Tjebbes zal op 1 maart 2020 al in
dienst treden bij ForFarmers en deel gaan uitmaken van de (niet-statutaire) directie.
Tjebbes (50) is sinds oktober 2015 cfo van de Hoogwegt Group (internationale handel

in zuivelproducten). Daarnaast is hij sinds mei 2018 lid van de raad van
commissarissen van Royal Koopmans.
Tjebbes begon zijn carrière als accountant bij BDO Accountants. Na een aantal jaren
verliet hij de accountancy en startte een carrière bij verschillende ondernemingen in
financiële managementposities. Hij heeft brede ervaring opgedaan in de voedings- en
diervoersector, onder meer bij Perfetti Van Melle, Nutreco en Vion.
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25 november 2019

KPMG env tech hub TQ verlengen partnerschap
KPMG verlengt zijn partnerschap met de Amsterdamse tech hub TQ, onderdeel van
The Next Web. Naast ABN AMRO, Google en Booking.com is KPMG één van de
Founding Partners van TQ. Sinds de oprichting in 2016 werkt KPMG nauw samen met
TQ om startups ondersteuning te bieden bij hun groei.
Net als voorgaande jaren zal KPMG door middel van onder meer matchmaking
events, presentaties en trainingen zijn kennis en innovatieve oplossingen delen met
startups. Daarnaast stelt KPMG zijn netwerk beschikbaar om start-ups aan grote,
gevestigde bedrijven te verbinden.

IN & UIT

21 november 2019

Ron van Deun vennoot WVDB
Ron van Deun RA (39) wordt per 1 januari 2020 vennoot van Witlox van den Boomen
(WVDB) Adviseurs Accountants. Van Deun studeerde accountancy aan Nyenrode
Business Universiteit. Hij werkte eerder voor enkele internationale kantoren in de
controlepraktijk en maakte in 2016 de overstap naar WVDB. Bij WVDB heeft hij zich
verder toegelegd op grote (familie)bedrijven en techbedrijven. Van Deun krijgt zestig
accountants en hun assistenten in de controlepraktijk onder zijn
(mede)verantwoordelijkheid. Zijn focus ligt op het controleren van jaarrekeningen en
het adviseren van grote (familie)bedrijven.

IN & UIT

18 november 2019

InnoVista lid SRA
InnoVista accountants adviespartners heeft onlangs het SRA-lidmaatschap
gekregen. Het kantoor heeft vestigingen Horst en Roggel en heeft 25 medewerkers.

IN & UIT

05 november 2019

Philipsen Accountants sluit zich aan bij Stolwijk
Kennisnetwerk
Met ingang van 1 januari 2020 sluit Philipsen Accountants | Adviseurs zich aan bij
Stolwijk Kennisnetwerk en gaat het kantoor uit Wijchen verder onder de naam
Stolwijk Philipsen.
Volgens Rianne Sengers RA, partner bij Philipsen, wordt de innovatiekracht van het
kantoor door de samenwerking versterkt en kan er geput worden uit een grotere bron
aan kennis en professionals. Daarnaast biedt de toetreding ook voordelen als het gaat
om groeiende aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt. "Goed opgeleide collega's zijn
schaars. Als groter netwerk van professionals kunnen we nieuwe medewerkers betere
ontwikkelingsmogelijkheden, meer diversiteit en meer kansen bieden", aldus
Sengers.
Ook Diana Aalderink RA, kantoordirecteur bij Stolwijk Kennisnetwerk, ziet veel
voordelen. Stolwijk Kennisnetwerk opereert vanuit kantoren in Doetinchem en
Zevenaar. Philipsen is actief in de aanpalende regio. Als gevolg van deze nieuwste
samenwerking telt Stolwijk Kennisnetwerk zo'n 175 professionals, hoofdzakelijk
actief in Gelderland en Noord-Brabant.

IN & UIT

28 oktober 2019

Darwin Accountants wordt Jongbloed
Accountants
Het Enschedese accountantskantoor Darwin
Accountants gaat verder onder de naam Jongbloed
Accountants. Het kantoor, enkele jaren geleden
opgericht door Robin Coster, verbindt zich met deze
naamswijziging aan Jongbloed Fiscaal Juristen maar blijft volledig onafhankelijk en
opereert zelfstandig vanuit een eigen locatie. Coster: "Belangrijke reden voor de keuze
is, dat wij ons in de nieuwe situatie willen manifesteren als een innovatief,
dynamisch kantoor met een frisse aanpak."
Samenwerking met Jongbloed Fiscaal Juristen ligt volgens Coster voor de hand, maar
dat is niet de grootste prioriteit. In de eerste plaats moet de naamsbekendheid en
uitstraling van Jongbloed bijdragen aan een verdere groei van de accountantstak.
Jongbloed Fiscaal Juristen is ruim tien jaar geleden in Enschede gestart. De
organisatie heeft ook een vestiging in Den Haag en opent volgend jaar een kantoor in
Almelo.
Beide kantoren in Enschede zijn gevestigd op eigen locaties en dat blijft zo. Of
Jongbloed Accountants in navolging van Jongbloed Fiscaal Juristen zich ook gaat
vestigen in Den Haag en Almelo is nog niet bekend.

IN & UIT

18 oktober 2019

Samenwerking BonsenReuling en HR-dienstverlener
Accountants- en advieskantoor BonsenReuling en HR-dienstverlener DitLoont uit
Lochem zijn een samenwerkingsverband aangegaan. Per 1 oktober 2019 is dit
initiatief van kracht en gaat DitLoont verder onder de naam Aias. De dienstverlening
van Aias bestaat uit HR-advies, payrolling, uitzenden/detacheren, werving & selectie
en dienstverlening voor zelfstandig professionals.

IN & UIT

18 oktober 2019

Samenwerking Vermetten en Cevezet
Vermetten | accountants en adviseurs werkt sinds kort samen met
accountantskantoor Cevezet uit Tilburg. Cevezet zal zich binnenkort ook fysiek bij
Vermetten voegen in het pand van Vermetten aan de Ringbaan West in Tilburg, dat nu
wordt verbouwd.
Cevezet wordt gerund door het echtpaar Ruud en Kim van Zijl. Ruud van Zijl is AA en
heeft de zaak jaren geleden van zijn vader overgenomen. Kim van Zijl is
verantwoordelijk voor de administratieve werkzaamheden voor en begeleiding van
hun klanten. Het kantoor heeft een uitgebreid netwerk in Tilburg dat actief ingezet zal
worden om de gezamenlijke positie in de regio verder te vergroten, aldus de
organisaties.

IN & UIT

08 oktober 2019

Annemarie Jongerden en Hans Bootsma nieuwe serviceline
leaders bij Grant Thornton
Grant Thornton Nederland heeft met ingang van 1 oktober twee partners benoemd tot
serviceline leaders binnen de organisatie. Annemarie Jongerden is benoemd tot
serviceline leader Assurance en Hans Bootsma is benoemd tot serviceline leader
Advisory.
Annemarie Jongerden RA is sinds 1 juli 2016 partner bij Grant Thornton Accountants

en Adviseurs. Jongerden heeft in totaal meer dan 25 jaar gewerkt voor twee big fourorganisaties. Haar focus ligt voornamelijk op de dienstverlening aan de profit-sector,
zowel voor nationaal als meer internationaal georiënteerde ondernemingen. Binnen
Grant Thornton heeft zij een prominente rol gespeeld bij de opzet, uitbouw en
ontwikkeling van de vestiging van Grant Thornton in Arnhem.
Hans Bootsma is met ingang van 1 april 2018 benoemd tot partner van Grant
Thornton Accountants en Adviseurs. Bootsma is zijn carrière gestart bij Deloitte en
heeft daar verschillende multinationals bediend op het gebied van IT-audit en
adviesdiensten. Hij heeft ruime ervaring opgedaan met cybersecurity, het analyseren
van grote hoeveelheden data, compliance en het uitvoeren van ITrisicomanagementopdrachten. Na zeventien jaar bij Deloitte gewerkt te hebben heeft
hij de overstap gemaakt naar Grant Thornton. Hier richt hij zich op de adviesdiensten
rondom cybersecurity en data-analyse. In zijn nieuwe rol zal Bootsma de adviestak
binnen Grant Thornton verder strategisch vorm gaan geven.

IN & UIT

03 oktober 2019

André de Regt partner bij het Compliancekantoor
Met ingang van 1 oktober 2019 versterkt André de Regt RA het Compliancekantoor.
Hij zal accountantsorganisaties gaan ondersteunen bij met name vraagstukken op het
gebied van risk management en compliance.
De Regt was de afgelopen twaalf jaar verantwoordelijk voor kwaliteit en risk
management bij BDO Global. Vanuit het internationale hoofdkantoor gaf hij
wereldwijd leiding aan een team dat zich onder andere richtte op kwaliteitsborging,
risicobeheersing en compliance. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor alle
aspecten van beleid, procedures, tools en processen gericht op het handhaven van
kwalitatief hoogstaande dienstverlening.

IN & UIT

03 oktober 2019

KPMG gaat samenwerken met Omnext
KPMG gaat nauw samenwerken met Omnext, een Nederlandse leverancier van
dienstverlening op het gebied van softwareanalyses en de eerste door OutSystems
erkende Code Review-partner. De samenwerking stelt KPMG in staat organisaties die
gebruik maken van op OutSystems gebaseerde software een beter inzicht te geven in
de onderhoudbaarheid, betrouwbaarheid, prestaties en beveiliging van hun
applicatieportfolio.
KPMG heeft een langdurige relatie met OutSystems. Sinds 2010 leveren OutSystems
en KPMG Portugal samen een aantal IT-oplossingen. Dat heeft in 2011 geresulteerd in
een officiële samenwerking. In 2018 is de samenwerking uitgebreid met KPMG
Nederland.

IN & UIT

25 september 2019

Rob Fijneman verlaat KPMG-bestuur
Prof. dr. Rob Fijneman RA RE verlaat de raad van bestuur van KPMG NV om terug te
keren naar de Assurance-praktijk, een strategisch gebied voor KPMG.
"Afgelopen jaren heeft KPMG een belangrijke transitie doorgemaakt waarin
digitalisering en kwaliteitsverbetering centraal stonden. Rob en zijn team hebben
daar aan bijgedragen met een gezonde en toekomstgerichte Advisory-praktijk,
waarin, met een duidelijke strategie, versnelling van de groei is gerealiseerd", aldus
het kantoor. Fijneman zat vijf jaar in de raad van bestuur. In 2017-18 vervulde hij de
rol van interim-ceo.
Fijneman gaat per 1 oktober 2019 aan de slag in het werkgebied Technology
Assurance binnen KPMG. Hij zal zich richten op het Corporate Clients-segment,
vernieuwingen in de Technology-praktijk en op Assurance op algoritmen. Daarnaast

blijft hij als deeltijdhoogleraar verbonden aan Tilburg School of Economics and
Management en TIAS Business School. Edwin Herrie neemt de rol van Head of
Advisory tijdelijk waar.

IN & UIT

09 september 2019

Accountancynetwerk Moore Stephens
heet voortaan Moore
Het internationale netwerk van onafhankelijke
kantoren, Moore Stephens International, verandert
vandaag haar naam in Moore Global. Moore is het tiende
accountancynetwerk ter wereld. In Nederland zijn de
kantoren DRV Accountants & Adviseurs, mth accountants & adviseurs en WVDB
Adviseurs Accountants bij het netwerk aangesloten.
"Met de nieuwe naam kiest Moore voor een nieuwe identiteit die past in een
globaliserende, meer data-gedreven wereld, die vraagt om verdergaande flexibiliteit.
In die wereld wil Moore uitdragen een modern merk te zijn, gericht op toekomstig
succes van haar cliënten, en benadrukken dat de aangesloten kantoren niet alleen
lokaal helpen ambities te realiseren, maar nadrukkelijk ook samenwerken aan
internationale vraagstukken van cliënten", aldus de organisatie.
Tegelijk met de nieuwe naam introduceert het netwerk een nieuw logo, een nieuwe
visual identity en een nieuwe merkpropositie: "MOORE: Helping you thrive in a
changing world".
Het Moore Global-netwerk bestaat uit 260 kantoren en is actief in 112 landen. Er
werken meer dan dertigduizend mensen. In Nederland werkten in 2018 opgeteld ruim
elfhonderd fte's bij de drie kantoren, die een omzet realiseerden van ruim 127,4
miljoen euro.
Alle aangesloten kantoren zijn onafhankelijk en voeren veelal de naam Moore in hun
naam. De Nederlandse kantoren kiezen daar uitsluitend voor wanneer zij activiteiten
in internationaal verband uitvoeren.

IN & UIT

06 september 2019

Micha van Arkel partner Q-Concepts
Vanaf 1 augustus heeft Q-Concepts haar partnerteam
uitgebreid met drs. Micha van Arkel RA. Van Arkel is
ruim zeventien jaar als accountant werkzaam en is
gespecialiseerd in de gezondheidszorg. Zijn expertise
ligt op het vlak van complexe auditopdrachten, controle
van diverse financieringsstromen, vastgoedwaardering en risicomanagement.
Van Arkel startte in februari 2002 als assistent bij Deloitte in Arnhem en heeft daar
ook zijn studie tot registeraccountant afgerond. Vanaf 2014 was hij verbonden aan
BDO en vanaf 2018 als partner, tevens met een specialisatie in de gezondheidszorg.
Van Arkel heeft in zijn loopbaan controles uitgevoerd bij zorgorganisaties, lokale
overheden en verzekeraars.
Met de overstap naar Q-Concepts gaat hij zijn kennis en ervaring inzetten voor het
uitbreiden van de dienstverlening aan organisaties in de gezondheidszorg en het
opzetten van een nieuwe vestiging in Arnhem. De focus van het nieuwe kantoor zal
komen te liggen op accountancydienstverlening binnen de segmenten healthcare en
mkb.

IN & UIT

05 september 2019

Baker Tilly benoemt vier nieuwe partners
Baker Tilly heeft vier nieuwe partners benoemd: Gilbert den Brok (vestiging

Eindhoven), Mohamed Ameziane (VAT & Customs Advisory), Benno Maassen
(vestiging Amsterdam) en John Drost (vestiging Amsterdam).
Gilbert den Brok RA (42) startte tijdens zijn studie als stagiair bij EY en groeide daar
in ruim achttien jaar door tot associate partner. Brok deed in die jaren veel ervaring
op met audits in de zorg, maar is vanwege zijn roots in een ondernemersfamilie zeker
ook thuis in de uitdagingen van het ondernemerschap. Brok gaat aan de slag als
auditpartner vanuit de vestiging Eindhoven.
Mohamed Ameziane (39) studeerde Fiscaal Recht en koos na zijn studie voor een
carrière bij de Belastingdienst. Daar heeft hij zich ontwikkeld tot vaktechnische
coördinator omzetbelasting/overdrachtsbelasting voor zeer grote ondernemingen.
Naast zijn werk als btw-specialist maakte Ameziane vijf jaar deel uit van de
Kennisgroep Rechtstoepassing Omzetbelasting en is hij sinds 2012 medeauteur van
de Btw Almanak. Ameziane gaat het VAT & Customs Advisory-team van Baker Tilly
versterken.
Benno Maassen RA (41) trad na het VWO in dienst bij KPMG en ontwikkelde zich tot
senior manager audit. In 2010 verliet hij de accountancy en vervulde verschillende
financiële functies in het bedrijfsleven. Omdat Maassen de maatschappelijke
relevantie en de dynamiek van het werk als accountant mist, maakt hij met de
overstap naar Baker Tilly zijn rentree in de accountancy. Maassen gaat op de vestiging
Amsterdam als auditpartner zijn bijdrage leveren aan het verder verbeteren van de
kwaliteit van de dienstverlening.
John Drost RA (48) startte na het VWO bij Deloitte en groeide door tot senior
manager, met ervaring in zowel de publieke sector als het mkb. In 2006 maakte Drost
de overstap naar EY, werd daar auditpartner en specialiseerde zich als sectorleider in
de publieke sector. Drost heeft als docent diverse colleges verzorgd op zijn vakgebied
en vervulde de afgelopen jaren meerdere bestuursfuncties bij maatschappelijke
organisaties. Drost versterkt de Amsterdamse auditpraktijk van Baker Tilly en gaat de
publieke sector binnen het kantoor verder doorontwikkelen.

IN & UIT

29 augustus 2019

Stefaan Rodts benoemd als ceo bij PKF
Wallast
De maatschap van PKF Wallast heeft Stefaan Rodts (42)
benoemd als ceo van de organisatie. Vanaf 1 september
2019 is hij verantwoordelijk voor de strategische
ontwikkeling van de organisatie, de aansturing van de
vier kantoren in Amsterdam, Delft, Rotterdam en Woerden en de leiding van de
centrale staf. Stefaan Rodts vormt samen met Arjan Buurman RA de raad van bestuur
van PKF Wallast.

IN & UIT

29 augustus 2019

Alfa Registeraccountants nu vanuit vijf locaties actief
Alfa Registeraccountants opereert vanaf 1 september ook vanuit Gorinchem en
Zelhem. De dochteronderneming van Alfa Accountants en Adviseurs hield al kantoor
in de Alfa-vestigingen in Nijkerk (hoofdvestiging), Naaldwijk en Sneek. De
uitbreiding is het gevolg van een flinke groei in de controlepraktijk. "Daarnaast willen
we dichter bij onze klanten zitten", zegt directievoorzitter Wilco van der Spek RA van
Alfa Registeraccountants.
Eerder al breidde Alfa Registeraccountants – met de hoofdvestiging in Nijkerk – uit
naar een team in het westen (Naaldwijk) en het noorden (Sneek). Met Gorinchem wil
de Alfa-dochter nu ook het zuiden nog beter bereiken. De registeraccountants nemen
hun intrek in de bestaande kantoren van Alfa.
De groei van de controlepraktijk komt niet alleen voort uit de audit- en assuranceopdrachten voor middelgrote en grote opdrachtgevers, maar ook uit IT-audits en

ISAE 3402-opdrachten.

IN & UIT

25 juli 2019

Agnes Koops finalist Topvrouw van het
jaar 2019
Agnes Koops RA, lid van de raad van bestuur van PwC
Nederland en voorzitter van PwC Accountants, is een
van de drie finalisten voor de verkiezing van de
Topvrouw van het jaar 2019. De twee andere finalisten
zijn Daphne de Kluis, ceo Commercial Banking en lid van het executive committee
van ABN AMRO en Rianne Letschert, rector magnificus van de Universiteit
Maastricht. De winnares wordt op 26 september bekendgemaakt tijdens een
feestelijke bijeenkomst in Undercurrent in Amsterdam.
De jaarlijkse verkiezing van de Topvrouw van het jaar heeft als doel een platform te
creëren waarop vrouwelijke directieleden in Nederlandse bedrijven en organisaties
aandacht krijgen, zichtbaar zijn en daarmee een functie als rolmodel kunnen
vervullen.

IN & UIT

18 juli 2019

Afier Accountants + Adviseurs lid SRA
Afier Accountants + Adviseurs, ofwel Team Afier, heeft
het SRA-lidmaatschap verkregen.
Team Afier bestaat uit een vijftal teams. Afier Adviseurs
richt zich op fiscaal-juridische advisering van met
name het mkb-familiebedrijf, maar sinds een aantal jaren ook de non-profitsector.
Afier Accountants levert samenstel- en controllersdiensten aan het mkb; deze laatste
activiteit steeds vaker in abonnementsvorm. Afier Auditors bestaat uit een groep
mkb-specialisten en een groep gericht op onderwijs en non-profit. Naast deze drie
grote teams kent Afier nog twee kleinere teams: Hamelwerth Belastingadvies en Afier
IT Auditors.
Bij Afier werken 45 medewerkers waarvan zes gelijkwaardige partners. De hele groep
is gevestigd in aan de A28 tussen Assen en Groningen.

IN & UIT

15 juli 2019

David Voetelink benoemd tot lid raad
van toezicht AFM
Minister Hoekstra van Financiën heeft David Voetelink
benoemd tot lid van de raad van toezicht (rvt) van de
Autoriteit Financiële Markten (AFM). De benoeming is
per 15 juli 2019 en geldt voor een periode van vier jaar.
Rob Becker stelt zich niet beschikbaar voor een tweede termijn en verlaat per 15 juli
de rvt.
Voetelink is sinds oktober 2013 vicevoorzitter en cfo van de raad van bestuur van het
Erasmus MC. Vanaf 2000 was hij werkzaam bij KPMG Healthcare, onder meer als
voorzitter en als partner. De rvt en het bestuur van de AFM zijn verheugd met de
benoeming. Martin van Rijn, voorzitter van de rvt: "David Voetelink is econoom, kent
de accountantswereld en beschikt over ruime bestuurlijke ervaring. Vanuit zijn
diverse functies brengt hij grote financiële kennis mee, evenals ervaring met de
accountantssector en andere relevante werkterreinen van de AFM. We kijken uit naar
zijn inbreng in onze raad en zien hem als een uitstekende kandidaat voor de
auditcommissie."
De eerste termijn van Rob Becker in de rvt is op 15 juli afgelopen. Hij begint dan als
non-executive director bij verzekeraar AXA UK plc en stelt zich daarom niet

beschikbaar voor een tweede termijn.
De rvt houdt toezicht op het beleid van het bestuur van de AFM en de algemene gang
van zaken. Ook houdt de rvt toezicht op bedrijfsmatige en beheersmatige aspecten
van de AFM, zoals de begroting. Behalve David Voetelink bestaat de rvt uit: Martin van
Rijn (voorzitter), Willemijn van Dolen en Wendy de Jong. Het proces van invulling
van de vacature voor het vijfde rvt-lid loopt nog.

IN & UIT

15 juli 2019

Caroline Tervoort benoemd tot chro bij
KPMG
Caroline Tervoort wordt met ingang van 15 augustus
2019 het nieuwe Head of People (chro) bij KPMG.
Tervoort heeft meer dan twintig jaar ervaring in het
HR-vak en is momenteel HR Director bij Danone
Nutricia Benelux. Hiervoor was zij International HR Director bij Stage Entertainment.
Tervoort was al eerder in dienst bij KPMG. Van 2003 tot 2014 was zij werkzaam in
verschillende HR-functies in de auditpraktijk en heeft zij aan de wieg gestaan van de
People & Change Advisory practice.

IN & UIT

15 juli 2019

Anouk Terstegen partner Mazars
Mazars Accountants en Adviseurs heeft haar
partnerteam uitgebreid met Anouk Terstegen RA (1974).
Met deze uitbreiding wordt de Audit en Assurancepraktijk in de regio Zuid verder versterkt.
Na het afronden van haar studie aan de Erasmus Universiteit is Terstegen in 1997
haar carrière gestart bij Andersen waar zij is doorgegroeid naar manager in de Audit
en Assurance-praktijk. Na een korte uitstap naar het bedrijfsleven (ING Real Estate
Finance) keerde zij in 2006 terug in het accountantsvak door in dienst te treden bij
Deloitte Breda, waar zij sinds 2011 werkzaam is geweest als director in de Audit en
Assurance-praktijk.
Terstegen heeft ruime controle-ervaring bij klanten in de sector Financial Services.
In de laatste jaren bij Deloitte heeft zij zich gespecialiseerd in het werk voor klanten
in de corporate markt met een focus op private equity, mkb en internationale
ondernemingen. Terstegen is breed inzetbaar in de profit-markt door kennis van en
ervaring met een diversiteit aan sectorspecialisaties, zij is IFRS geaccrediteerd en
heeft ruime internationale ervaring, aldus Mazars.

IN & UIT

15 juli 2019

Oosterhoutse accountantskantoren
FL!NK en MOS fuseren
FL!NK Accountants & Fiscalisten en MOS Accountants &
Adviseurs fuseren per 1 januari 2020. De twee
Oosterhoutse kantoren bundelen vanaf heden al hun
krachten en gaan in het nieuwe jaar samen verder onder
de naam MOS Accountants & Adviseurs.
De kantoren spelen hiermee naar eigen zeggen in op de marktontwikkelingen "waarin
snelheid, beschikbaarheid van informatie, kennis en digitalisering steeds belangrijker
worden".
In deze stap maakt een van de twee directieleden van FL!NK een andere keuze. Per 1
januari 2020 gaat Rolf Mannaerts AA startups en scale-ups begeleiden en
ondersteunen die opereren op het snijvlak van innovatie en IT. Hij zet zich tot het

einde van dit kalenderjaar actief in voor klanten en het kantoor van FL!NK. Hij blijft
vervolgens als ambassadeur betrokken bij het nieuwe kantoor.
Ralph van den Dungen RA treedt per 1 januari 2020 toe tot de maatschap van MOS
Accountants & Adviseurs en het huidige directieteam.

IN & UIT

10 juli 2019

SRA verhuist naar De Meern
In december 2019 verhuist SRA naar een nieuw pand aan
de Rijnzathe 14 te De Meern. Onlangs zijn de contracten
met de nieuwe verhuurder getekend.
Het huurcontract van de huidige locatie aan de
Marconibaan in Nieuwegein loopt in 2020 af. Dit kantoorgebouw krijgt dan een
woonbestemming, waardoor alle gevestigde bedrijven genoodzaakt zijn op zoek te
gaan naar nieuwe huisvesting. SRA was hier al geruime tijd van op de hoogte. SRA zal
de 3e en 4e verdieping betrekken van het nieuwe pand, dat vlakbij Utrecht en dicht
tegen de A12 en A2 aanligt.

IN & UIT

02 juli 2019

Roelie Lubbers-Hilbrands nieuw lid rvc
Countus
Drs. Roelie Lubbers-Hilbrands RA is per 1 juli benoemd
tot lid van de raad van commissarissen van Countus
Groep. Lubbers-Hilbrands volgt drs. John van der Meer
RA op vanwege het einde van diens statutaire
benoemingsperiode.
Lubbers-Hilbrands (50) heeft brede bestuurlijke ervaring, regionale binding en ruime
ervaring als openbaar accountant. Eerder was zij onder andere kantoordirecteur en
partner bij verschillende grote accountantsorganisaties. Ook heeft zij brede ervaring
in de focusklantgroepen van Countus, aldus het kantoor.

IN & UIT

02 juli 2019

Erik Moens nieuwe bestuurder Baker
Tilly
De algemene vergadering van aandeelhouders van Baker
Tilly heeft drs. Erik Moens RA per 1 juli 2019 benoemd
tot bestuurder van Baker Tilly in Nederland. Moens
volgt bestuurslid Rob Loves op en gaat in het bestuur
van Baker Tilly de portefeuille kwaliteit vertegenwoordigen. Het bestuur bestaat per 1
juli 2019 uit Marcel Huisman (voorzitter), Ronald Houtveen en Erik Moens.
Erik Moens (52) startte zijn carrière bij Ernst & Young en maakte in 2008 de overstap
naar de Amsterdamse vestiging van Baker Tilly, waar hij in 2010 werd benoemd als
partner. Naast zijn werk in de auditpraktijk was Moens tot 1 juli voorzitter van de
Benoemings- en adviescommissie van Baker Tilly en vertegenwoordigt hij Baker Tilly
in de NBA Sectorcommissie Decentrale Overheden.

IN & UIT

28 juni 2019

Peter Verheij lid Raad voor het openbaar bestuur
Drs. P.J. (Peter) Verheij RA wordt benoemd als lid van de Raad voor het openbaar
bestuur (Rob). Verheij is een van de drie nieuwe leden van de Rob. De benoemingen
zijn voor vier jaar en gaan in per 1 juli 2019. Binnen de raad waren drie vacatures
ontstaan als gevolg van de beëindiging van de benoemingstermijnen van twee leden
en het terugtreden van een lid. Verheij is wethouder van de gemeente Alblasserdam.

IN & UIT

27 juni 2019

Marc Broskij new Head of Finance
KPMG
Marc Broskij RA wordt met ingang van augustus het
nieuwe Head of Finance van KPMG NV. Hij keert na vier
jaar terug naar KPMG, waar hij in 1999 begon als
auditprofessional. Broskij is nu financieel
eindverantwoordelijk voor Blokker Holding. Hij heeft veel ervaring opgedaan met
financiële transformatiestrategieën, besturingsmodellen, optimalisatie van financiële
afdelingen, M&A, ERP-implementatie en corporate reporting.
"KPMG is verheugd over de terugkeer van Broskij", zegt Rob Kreukniet, coo van
KPMG Nederland. "Marc was bij KPMG één van onze jonge top auditpartners binnen
Corporate Clients. Met hem halen we een uitstekende finance professional in huis met
brede ervaring. Hij kent het vak vanuit meerdere kanten, als accountant, maar ook als
financieel eindverantwoordelijke van een complexe organisatie die in verandering is."

IN & UIT

21 juni 2019

Arnold Eijlander partner Verax
Accountants
Verax Accountants, gevestigd in Vaassen, heeft het
directieteam versterkt met een nieuwe partner in de
persoon van Arnold Eijlander AA RB. Eijlander werkt
sinds 2017 als accountant en relatiebeheerder bij Verax
Accountants en heeft ruime ervaring in de accountancy en fiscale praktijk.
Naast Arnold Eijlander bestaat het directieteam uit Klaas Doornink RA, Peter Leenen
en Lucas Tessemaker. Zij worden ondersteund door vijf medewerkers in
verschillende disciplines.

IN & UIT

20 juni 2019

Samenwerking KPMG Nederland en Esker
KPMG Nederland en Esker, leverancier van automatiseringsoplossingen voor
documentverwerking, gaan nauw samenwerken. "De strategische samenwerking met
Esker stelt KPMG in staat klanten ook op het gebied van de factuurverwerking te
helpen en de processen te digitaliseren", aldus KPMG. Volgens het kantoor kunnen
bedrijven met de automatiseringsoplossing van Esker het handwerk dat nu vaak nog
gepaard gaat met de verwerking van facturen aanzienlijk beperken.

IN & UIT

17 juni 2019

Lieke Franken-Pullen winnaar Internal
Audit Scriptie Award 2019
Tijdens het jaarlijkse congres van het Instituut van
Internal Auditors Nederland op donderdag 13 juni is de
Internal Audit Scriptie Award uitgereikt aan winnares
Lieke Franken-Pullen. Zij heeft met een experiment
onder ruim tweehonderd auditors laten zien dat het oordeel van auditors
daadwerkelijk beïnvloed wordt door gender.
De scriptie had volgens de jury de hoogste score op onderwerpkeuze, originaliteit en
wetenschappelijke onderbouwing.
Franken-Pullen: "Ik hoop dat dit referaat leidt tot meer aandacht en bewustwording
over de rol van gender, zeker nu blijkt dat het oordeel van auditors daadwerkelijk

beïnvloed wordt door gender. Er zijn twee effecten zichtbaar. Allereerst zie je dat
auditors auditees van hetzelfde gender positiever beoordelen dan auditees van een
ander gender. Auditors handelen dus (bewust of onbewust) vanuit een 'eigen gender
eerst'-gedachte. Ten tweede geldt dat je bij mannelijke auditors ziet dat ze
vrouwelijke auditees negatiever beoordelen dan mannelijke auditees. Andersom zie je
dit niet.
"Uit het onderzoek blijkt tevens dat kennis en attitude geen verklaring zijn voor het
effect van gender op oordeelsvorming. Het oordeel over vaardigheden is dat wel. Dit
verklaart echter maar een deel van het effect. Er zijn zeer waarschijnlijk ook andere –
niet onderzochte – factoren die hier een rol spelen. Voor de beroepsgroep is het
relevant dat nader onderzoek wordt gedaan naar verschillende mogelijke interventies
en het effect daarvan. Objectiviteit bij auditors lijkt niet haalbaar, maar is wel
nastrevenswaardig."
De drie genomineerden zijn voorgedragen door de post-master opleiding Internal
Auditing en Advisory van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Executive
Internal Audit Programme van de Universiteit van Amsterdam.

IN & UIT

14 juni 2019

Vermetten breidt dienstverlening uit met vastgoedadvies
Het Brabantse Vermetten | accountants en adviseurs heeft de dienstverlening
uitgebreid vastgoedadvies. Vermetten Vastgoedadvies is een strategische
samenwerking tussen Vermetten | accountants en adviseurs en StSt
Vastgoedadviseurs.

IN & UIT

11 juni 2019

De Fruitmotor wint accon avm
Circulair Award
Het Gelderse bedrijf De Fruitmotor heeft de accon avm
Circulair Award 2019 gewonnen. Peter Feijtel, oudbestuursvoorzitter van accon avm, reikte op 6 juni in
Burgers' Zoo een voucher van tienduizend euro uit aan
de winnaar.
De accon avm Circulair Award is een prijs voor innovatieve en duurzame bedrijven die
bijdragen aan de circulaire economie en klant zijn bij accon avm. Het is de eerste keer
dat het accountantskantoor de award organiseerde. Genomineerden werden
aangedragen door adviseurs en accountants van accon avm.
Een vakjury beoordeelde de genomineerden op onder meer het circulaire
gedachtegoed van de organisatie, behaalde prestaties en de impact op de directe
omgeving.
De Fruitmotor uit Geldermalsen en Lienden kwam als winnaar uit de bus. Het bedrijf
verwerkt onder meer restappels uit de Betuwe tot appelcider. Hilde Engels en Henri
Holster van De Fruitmotor willen het prijzengeld gebruiken om een circulair lab te
vestigen in de Betuwe. Via dit lab willen ze mensen kennis laten maken met circulair
ondernemen.
De uitreiking viel samen met de afscheidsbijeenkomst van Feijtel, die na 25 jaar
aftreedt als bestuursvoorzitter.

IN & UIT

11 juni 2019

KPMG strategisch partner Global PropTech
KPMG verbindt zich met haar wereldwijde organisatie als strategisch partner aan
Global PropTech, het internationale innovatieplatform voor de vastgoed- en
bouwsector.

De missie van Global PropTech is om op mondiaal niveau innovatieve vastgoed- en
bouwondernemingen te verbinden aan best in class PropTech-bedrijven. Op deze
manier moet samenwerking op het gebied van innovatie en technologie tussen de
bedrijven tot stand komen en de bouw- en vastgoedwereld een innovatie-impuls
krijgen.
Al eerder sloten ook Prologis, Disruptive Technologies, WeWork, Spaceti en VTS zich
aan bij het Global PropTech-platform. "KPMG heeft zich verbonden aan Global
PropTech omdat onze vastgoedadviespraktijk de enorme kansen van PropTech
herkent en klanten begeleidt bij digitaliseren en innoveren van de bedrijfsvoering",
aldus Sander Grünewald, vastgoeddeskundige bij KPMG en Global Head of Real Estate
Consulting.

IN & UIT

11 juni 2019

De Smet Accountants en Adviseurs sluit aan bij SRA
Onlangs heeft De Smet Accountants en Adviseurs het SRA-lidmaatschap verkregen.
Het kantoor opereert met 22 personeelsleden vanuit Hulst.

IN & UIT

04 juni 2019

Stephan Lauers lid rvb EY Nederland
Drs. Stephan Lauers RA (53) is met ingang van 28 mei
2019 toegetreden tot de raad van bestuur van
accountants- en adviesorganisatie EY Nederland. In die
hoedanigheid vertegenwoordigt hij binnen de raad van
bestuur de adviesdiensten. Lauers is sinds 2008 lid van
het management team van EY Transaction Advisory Services, een van de vier service
lines van EY Nederland. Hij startte zijn carrière bij EY in 1987 en werd in 2001
benoemd tot partner.
Met zijn toetreding bestaat de raad van bestuur van EY Nederland uit zes leden: Coen
Boogaart (voorzitter), Jeroen Davidson (vice-voorzitter), Mirjam Sijmons, Nico
Pul, Rob Lelieveld en Stephan Lauers.

IN & UIT

29 mei 2019

Jan Snoei partner WITh accountants
Drs. Jan Snoei RA uit Veenendaal is toegetreden als
partner tot de directie van WITh accountant. Hij leidt
vanuit de vestiging Amersfoort de activiteiten. Samen
met Pieter Alblas RA (Sliedrecht) vormt hij de directie.
WITh accountants controleert jaarrekeningen van ideële organisaties en heeft
vestigingen in Sliedrecht, Amersfoort en Alphen aan den Rijn.

IN & UIT

29 mei 2019

Carel van Eykelenburg nieuwe voorzitter rvc PwC
Carel van Eykelenburg neemt met ingang van 1 juli aanstaande het voorzitterschap
van de raad van commissarissen van PwC over van Jan Maarten de Jong.
Jan Maarten de Jong was de eerste voorzitter van de rvc sinds de instelling daarvan in
2015. Het instellen van een externe raad van commissarissen volgde uit het rapport
'In publiek belang' en was een van de 53 maatregelen gericht op de verbetering van de
kwaliteit en onafhankelijkheid van de accountantscontrole. De Jong treedt terug
conform het rooster van aftreden.
"Carel van Eykelenburg beschikt over een ruime ervaring in het opereren op het
snijvlak tussen publiek en privaat en binnen een gereguleerde bedrijfsvoering", aldus
Jan Maarten de Jong. "Ik draag het voorzitterschap met een gerust hart aan hem

over."
Sinds 12 november 2018 maakt Carel van Eykelenburg deel uit van de rvc van PwC.
Van Eykelenburg was onder andere cfo/cro, lid en voorzitter van de raad van bestuur
van Bank Nederlandse Gemeenten, voorzitter van de raad van bestuur van MN
Services, algemeen directeur Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Metaal en
Technische Bedrijven (PMT), hoofddirecteur Informatie Beheer Groep en
plaatsvervangend hoofddirecteur Informatiseringsbank en Hoofd Bureau SecretarisGeneraal bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van Eykelenburg
is sinds 2012 lid van het bestuur van Stichting Pensioenfonds ABP.
Carel van Eykelenburg: "De afgelopen jaren heeft PwC stevig ingezet op en
geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit in alle onderdelen van de organisatie.
De verschillende onderzoeken laten zien dat dit vruchten afwerpt. Daarmee ligt er een
goede basis voor de discussies die op dit moment over de sector gevoerd worden. Als
voorzitter van de raad van commissarissen zal ik mijn bijdrage aan die discussie
leveren vanuit ons uitgangspunt dat wij openstaan voor al datgene wat aantoonbaar
bijdraagt aan een verdere verbetering van de kwaliteit en aan het vertrouwen in onze
sector."

IN & UIT

28 mei 2019

Jos Nijhuis voorzitter rvc Bouwinvest
Jos Nijhuis RA en Jos van Lange zijn benoemd tot
respectievelijk voorzitter en lid van de raad van
commissarissen (rvc) van vastgoedbelegger Bouwinvest
Real Estate Investors.
Jos Nijhuis (1957) was van 2009 tot vorig jaar ceo van Schiphol. Vanaf 2009 tot 2017
bekleedde hij commissariaten in de financiële dienstverlening bij AON Group
Nederland en SNS Reaal NV/Volksbank. Voordat Nijhuis bij Schiphol aantrad, vervulde
hij diverse functies bij PwC, waarvan de laatste zeven jaar als ceo Nederland.
Jos van Lange (1956) wordt binnen de rvc voorzitter van de audit- en riskcommissie.
Van 1980 tot en met 2017 werkte hij in diverse functies bij Rabobank Nederland en
Rabo Vastgoed Groep.
Nijhuis en Van Lange bekleden momenteel functies in diverse toezichthoudende
rollen.
De vorige raad van commissarissen van Bouwinvest trad op 18 april af. Binnen enkele
maanden verwacht het bedrijf de twee overige leden van de nieuwe rvc bekend te
maken.

IN & UIT

23 mei 2019

Grant Thornton benoemt drie nieuwe partners
Margreet Ligthart-Overweel, Alex Ruigendijk en Jan Ruigendijk zijn met ingang van 1
juli 2019 benoemd tot partner van Grant Thornton Accountants en Adviseurs.
Margreet Ligthart-Overweel RA (45) is onlangs begonnen als controlerend
accountant bij Grant Thornton binnen de zorgsector. Ligthart-Overweel heeft tijdens
haar carrière als accountant gewerkt bij onder andere EY en Deloitte en heeft daarbij
ruime ervaring opgedaan bij een verscheidenheid aan zorginstellingen. Naast
controlerend accountant is zij ook adviseur voor niet-controleklanten en werkt ze
voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Binnen Grant Thornton
gaat Ligthart-Overweel zich samen met de sectorgroep Healthcare focussen op het
onderhouden en verder uitbouwen van de zorgdivisie in de auditpraktijk.
Alex Ruigendijk RA (43) startte zijn carrière bij PwC. Na ruim vier jaar maakte hij de
overstap naar het familiekantoor, Ruigendijk Accountants en Adviseurs. De afgelopen
tien jaar is Ruigendijk werkzaam geweest bij Baker Tilly waarvan de laatste jaren,
vanaf 2013, als partner. Binnen Grant Thornton zal hij als partner op de vestiging

Alphen aan den Rijn werkzaam zijn binnen de controlepraktijk met een speciale focus
op dga/familiebedrijven.
Jan Ruigendijk RA (47) is per 1 juli benoemd tot partner bij Grant Thornton binnen de
accountancypraktijk op de vestiging Gouda. 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 specifiek aandachtsgebied het mkb en familiebedrijven. Binnen Grant Thornton
zal hij zich focussen op de marktbewerking rondom Gouda en een bijdrage leveren
aan de groei aldaar.

IN & UIT

21 mei 2019

Natasja Baroch nieuwe cfo/coo bij BDO
Tijdens de aandeelhoudersvergadering van BDO
Accountants & Adviseurs op 28 januari 2019 is Natasja
Baroch benoemd tot chief financial officer (cfo), chief
operations officer (coo) en lid van de raad van bestuur
van BDO. De benoeming volgt op voordracht door de
raad van commissarissen.
Nu de AFM-geschiktheidstoetsing positief is afgerond, zal Baroch de functie van
cfo/coo per 16 mei 2019 gaan bekleden. Zij neemt deze portefeuille over van Erik
Peeters, die zich als cqo nog nadrukkelijker gaat focussen op zijn portefeuille gericht
op de verdere versterking van de kwaliteit binnen BDO.
Natasja Baroch (48) is registeraccountant en was de afgelopen vijf jaar werkzaam als
lid van de raad van bestuur bij zorginstelling Zuidwester, waar zij verantwoordelijk
was voor de portefeuille bedrijfsvoering en human resources. Daarvoor is zij
werkzaam geweest als (interim) manager op het gebied van bedrijfsvoering in de
zorg, bij Alliance Apotheken en als accountant/consultant bij Deloitte en KPMG.
De raad van bestuur van BDO bestaat per 16 mei 2019 uit Dick den Braber (ceo), Erik
Peeters (cqo) en Natasja Baroch (cfo/coo).

IN & UIT

20 mei 2019

Herman de Jonge ceo van Unit4
Accountancy, MKB en Financiële
Intermediairs
Unit4 heeft Herman de Jonge aangesteld als ceo van het
bedrijfsonderdeel van Unit4 dat de accountancy-, MKB, financiële intermediairs- en salarismarkt in de Benelux bedient. Waar de recent
aangestelde Unit4-ceo Mike Ettling zich richt op de internationale tak van de
softwareleverancier, zal De Jonge specifiek leiding geven aan dit sectorspecifieke
bedrijfsonderdeel in de Benelux.
De Jonge komt van Axxerion, één van de grotere spelers op het gebied van
cloudsoftware voor facility management en property management, waar hij de
afgelopen twee jaar de rol van ceo vervulde. De Jonge is geen onbekende voor Unit4;
tot 2016 was hij werkzaam bij Unit4 als directeur Accountancy.

IN & UIT

20 mei 2019

'MKB-bedrijfscoach' gelanceerd
Age Douma, Bert Duurland en Jan Wietsma AA hebben MKB-bedrijfscoach gelanceerd,
een nieuw businessconcept voor accountantskantoren, waarin de financiële
robuustheid van de ondernemer centraal staat. MKB-bedrijfscoach biedt
consultancydiensten, educatie en tooling voor accountants die werkzaam zijn voor
zzp'ers, micro-ondernemingen en het kleinbedrijf. Met de geboden oplossingen kan

de accountant op een laagdrempelige manier nieuwe dienstverlening aan de
ondernemer aanbieden die aansluit bij de dagelijkse actualiteit van de ondernemer,
aldus de initiatiefnemers.

IN & UIT

16 mei 2019

Samenwerking Verstraten & Partners en Enter & Winters
Financieel en fiscaal administratie- en advieskantoor Verstraten & Partners en Enter
& Winters Accountants/Belastingadviseurs gaan elkaar vanaf 1 juni 2019 breed
ondersteunen. Op 3 juni verhuizen de medewerkers naar het kantoor aan de
Fruittuinen in Hoofddorp. De twee bedrijven hebben samen twintig werknemers.
Volgens Anjo Enter AA, directeur van Enter & Winters, is de belangrijkste reden voor
deze stap het "gebruikmaken van en versterken van onze collectieve expertises voor
onze klanten, die in toenemende mate één totaaladres voor financiële dienstverlening
verwachten".

IN & UIT

13 mei 2019

Mth wordt 'Business Buddie' van UNICEF
Accountants- en advieskantoor mth sluit zich aan bij de UNICEF Business Buddies en
gaat zich met UNICEF inzetten voor de rechten van kinderen. "Door ons met UNICEF
te verbinden horen we bij een grote organisatie die op mondiale schaal kinderen extra
hulp geeft. Als werkgever van veel jong talent vinden wij de ontwikkeling van
jongeren belangrijk. Het kunnen opgroeien in een omgeving waar je je talent kan
ontwikkelen en kan inzetten zal uiteindelijk de wereld alleen maar beter maken",
aldus Ben Heimensen, partner van mth.

IN & UIT

09 mei 2019

Nu ook juridisch advies bij Vermetten
Vermetten | accountants en adviseurs voegt een nieuwe
dienst toe aan haar dienstverlening. Het Brabantse
accountancy- en advieskantoor biedt vanaf nu ook
juridisch advies en begeleiding aan. Vermetten heeft
daarvoor een juridische afdeling opgezet bestaande uit
ervaren juristen.
Vermetten heeft kantoren heeft in Gilze, Diessen, Made, Oisterwijk, Rijsbergen,
Roosendaal, Tilburg en Waalwijk.

IN & UIT

07 mei 2019

ABAB doneert aan Stichting Join us
ABAB Accountants en Adviseurs heeft een bedrag van 3.700 euro gedoneerd aan
Stichting Join us. Deze stichting heeft als missie eenzaamheid onder jongeren tussen
12 en 25 jaar terug te dringen. Door middel van bijeenkomsten worden jongeren
samengebracht en geholpen om op een krachtige en positieve manier sociaal redzaam
te worden. Join us heeft hiervoor een methodiek ontwikkeld die in samenwerking met
welzijnsorganisaties wordt toegepast.

IN & UIT

06 mei 2019

Tuyen Nguyen nieuwe financieel
directeur SIDN
Met ingang van 1 mei is Tuyen Nguyen MSc RA (1981)
gestart als financieel directeur bij SIDN, de organisatie
die de .nl-domeinnamen beheert. Zij maakt in deze

functie deel uit van het directieteam en is
verantwoordelijk voor de financiële strategie en het beleid van de totale SIDN-groep
bestaande uit SIDN, SIDN Labs en Connectis, en de financiële ondersteuning van SIDN
fonds. Naast finance & control heeft ze ook HRM en security in haar portefeuille.
Nguyen heeft bijna twintig jaar ervaring op het gebied van finance, control en
accounting bij PGGM, ABN AMRO Hypotheken Groep en PwC Accountants.

IN & UIT

01 mei 2019

Wientjes en Griffith herbenoemd in rvc KPMG
Bernard Wientjes en Laetitia Griffith zijn herbenoemd tot respectievelijk voorzitter en
vice-voorzitter van de raad van commissarissen van KPMG NV.
Prof. mr. Bernard Wientjes (1943) is herbenoemd tot voorzitter voor een periode van
twee jaar. Wientjes is voorzitter sinds de instelling van een volledig externe rvc van
KPMG in mei 2015. In deze periode heeft hij volgens KPMG samen met de andere
commissarissen bijgedragen aan de nieuwe governance van KPMG en "zorggedragen
voor een evenwichtig toezicht op KPMG en voortdurende focus op het publieke belang
van de organisatie".
Mr. Laetitia Griffith (1965) is herbenoemd tot vice-voorzitter voor een periode van
vier jaar. Ook Griffith is sinds de instelling in 2015 lid van de rvc. Zij is tevens
voorzitter van de Remuneratie- en Benoemingscommissie. Daarnaast zet zij zich in
het bijzonder in voor diversiteit en inclusiviteit binnen KPMG.
Wientjes: "KPMG is zeer betrokken bij de dialoog over het versterken van het
vertrouwen in de sector. Wij zien het als de taak van de rvc om de partnerorganisatie
bij te staan met een onafhankelijke externe blik. Dit heeft in de afgelopen jaren
bijgedragen aan een KPMG dat open de dialoog met de maatschappij voert en
voortdurend investeert in verdere verstrekking van kwaliteit en cultuur. We blijven
hier onverminderd op inzetten."
Met de herbenoeming van beide kandidaten bestaat de RvC uit de volgende zes leden:
Bernard Wientjes (voorzitter), Laetitia Griffith (vice-voorzitter), Gosse Boon, Harry
van Dorenmalen, Jolande Sap en René Steenvoorden.

Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants (NBA).
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