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Beëdigd
Op vrijdag 4 juni 2021 legde Mitch Houthuijsen (28) de beroepseed af als accountant. Hij werkt bij AFC
Ajax. "Mooi dat mijn familie virtueel aanwezig kon zijn."
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Komt dat schot!
Wanneer besloot je om accountant te worden?
“Van jongs af aan was ik geïnteresseerd in cijfers en gedurende de middelbare school werd dit verder vormgegeven.
Wel besloot ik eerst de bachelor International Business Administration te volgen, om mij ook breder te oriënteren.
Uiteindelijk heb ik op basis van de gevolgde vakken en het contact met Deloitte besloten om echt de stap naar
accountant te maken.”

Waar werk je en wat maakt het bijzonder om daar te werken?
“Ik werk bij AFC Ajax als nancial controller. Al woon ik nu in Rotterdam, ik ben geboren Amsterdammer, dus super
om bij mijn favoriete club te werken. Veel organisaties zijn opgebouwd rondom één typologie, maar bij Ajax varieert dit
van kaartverkoop tot en met merchandise en van sponsoring tot en met winkelverkoop. Dit brede spectrum trok mij
aan om bij Ajax te gaan werken. Daarnaast is het natuurlijk mooi om een werkgever te hebben waarmee ik me kan
identi ceren.”

Wat zie je jezelf over tien jaar doen?
“Ik verwacht dat ik dan nog altijd accountant in business ben en een functie heb waarin ik dagelijks wordt uitgedaagd
om het beste uit mijzelf te halen. Ik ben ook erg geïnteresseerd in hoe wij door het gebruik van data slimmer kunnen
werken.”

Hoe was het voor jou om de beroepseed af te leggen?
“Heel speciaal, ondanks dat het online was, maar mooi dat mijn familie virtueel aanwezig kon zijn. Het is een mooie
afsluiting van een lang traject.”
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14 december 2021

Beëdigd
Op 28 mei legde Melvin Hönig (29) als accountant de beroepseed af. Hij is zelfstandig ondernemer. “Het a eggen van
de beroepseed voelde voor mij als het échte eindpunt.” 
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26 oktober 2021

Beëdigd
Op vrijdag 2 juli 2021 legde Lotte Vosters als registeraccountant de beroepseed af. Ze is pas 24 jaar en werkt bij EY in
Eindhoven. “Gewoon doorgaan en niet opgeven!” 
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23 juni 2021

Beëdigd
Paul Kuiper (29) legde op 9 april 2021 als kersverse accountant de beroepseed af. Hij werkt als nancieel manager in
Hoogeveen. 
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07 mei 2021

Beëdigd
Rick Ottenhof (32) legde, na liefst twintig jaar studeren, op 5 maart 2021 als registeraccountant de beroepseed af. Hij
werkt bij KPMG als senior consultant. 
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04 maart 2021

Beëdigd
De net moeder geworden zussen Daniëlle Jagtap-Raijmakers (32) en Ilse Nanne-Raijmakers (30) legden op 15 januari
2021 de beroepseed af. Daniëlle werkt bij de Belastingdienst... 

