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De PSU van Wendy Groot
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 Leestijd van ongeveer 0 minuten
Dertig jaar, registeraccountant bij de Belastingdienst,
lid landelijke projectgroep Doorontwikkeling
Horizontaal Toezicht. Sinds 2018 ook bestuurslid van

Tweede Kamer
praat direct na
zomerreces over
accountantsberoep

NBA Young Profs.
NIEUWS
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Getrouwd, drie “schatten van kinderen”, woont in Nieuwegein.
Schrijft graag en houdt van lezen, “van filosofie en Sapiens van
Harari tot de Harvard Business Review of To kill a mocking
bird”. Haar outfits zijn bij voorkeur vrij rustig. “Ik streef naar
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FD: kleinere
beursfondsen
kunnen geen
accountant vinden
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Vandaag

Jonge accountant in
lijst 30 grootste
talenten

een professionele, vrouwelijke uitstraling. Een goede,
Vandaag

professionele indruk ondersteunt de inhoud die je als accountant
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hoort te brengen.”

'Bedrijven
verwachten latere
betalingen door
coronacrisis'

Marc Schweppe is hoofdredacteur Accountant en
Accountant.nl.
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13 maart 2020

De PSU van Jochem Bosgraaf
Jochem Bosgraaf is 28 jaar en werkt als registeraccountant bij EY.
Hij volgt de opleiding ESG Assurance en is sinds dit jaar bestuurslid
van NBA Young Profs. 

MAGAZINE

13 december 2019

De PSU van Mila Vlasova
Russische van geboorte, maar inmiddels twaalf jaar in Nederland. 34
jaar, registeraccountant, woont in Amsterdam en heeft een relatie.
Mila werkt als financial reporting... 

MAGAZINE

20 september 2019



De PSU van Omar El Messaoudi
28 jaar en zelfstandig gevestigd registeraccountant. Werkte eerder
jarenlang bij PwC en vervolgens bij KPMG. 

MAGAZINE

14 juni 2019

De PSU van Navdeep Kehal-Singh
Registeraccountant, dertig jaar, werkt sinds mei 2018 als controller
external reporting bij KPN, “een schakel tussen investor relations
en external reporting”. 

MAGAZINE

15 maart 2019

De PSU van Carmen van Lopik
Registeraccountant, 28 jaar, manager bij BDO Audit & Assurance.
Woont in Hardinxveld-Giessendam, gaat graag uit eten en “drankjes
doen met vriendinnen”. 
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