NIEUWS

03 augustus 2015

Huub Wieleman nieuwe cfo Reinier Haga Groep
Huub Wieleman wordt met ingang van 1 augustus 2015 benoemd tot lid van de raad van bestuur van de
Reinier Haga Groep in de functie van chief

nancial o

cer.

Wieleman was van juni 2013 tot juni 2015 bestuurslid en voorzitter van de Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants (NBA). Onder zijn voorzitterschap verscheen het rapport 'In het publiek belang', met een fors aantal
maatregelen ter hervorming van de accountancy in Nederland .
Wieleman heeft in zijn tijd bij de NBA veel te maken gehad met de zorgsector, vanwege de problemen rondom de
invoering van het nieuwe nancieringssysteem in de sector. Na verschillende NBA-alerts in 2013 en 2014 over de
controleverklaringen voor zorginstellingen, begon de situatie in de sector zich dit jaar te verbeteren.
Wieleman kwam na tien jaar werkzaam te zijn geweest als partner bij Arthur Andersen Accountants in 2002 als
partner bij Deloitte Nederland. Daar gaf hij vele jaren leiding aan de accountancypraktijk. Daarnaast was hij diverse
jaren lid van de internationale Deloitte Audit Leadership.
In de periode van 2008 tot en met 2012 was hij bestuurslid van het NIVRA. In december 2012 werd hij benoemd tot
voorzitter van het NIVRA en na de fusie met de NOvAA volgde in juni 2013 zijn voorzitterschap bij de NBA. Momenteel
is Wieleman ook onafhankelijk lid raad van toezicht KNVB Amateurvoetbal en vanuit die positie lid van het
hoofdbestuur van de KNVB. Wieleman volgt bij de Reinier Haga Groep Gerrit Littel op, die met pensioen gaat.

Deel dit artikel
   

GERELATEERD
NIEUWS

06 december 2021

Oud-NIVRA-voorzitter Jan Obers overleden
Jan Obers, één van de grondleggers van de Nederlandse BDO-organisatie en
eind jaren tachtig voorzitter van het toenmalige NIVRA, is op 29 november
overleden. Hij... 

NIEUWS

28 september 2021

Gerben Everts nieuwe directeur VEB
Gerben Everts wordt per 1 oktober directeur van European Investors-VEB
(VEB). Zijn aantreden markeert "een nieuwe fase in de expansie van de
belangenvereniging van... 

NIEUWS

29 april 2021

Nieuwe voorzitter raad van bestuur EY in Nederland
Jeroen Davidson wordt per 1 juli 2021 de nieuwe voorzitter van de raad van
bestuur van accountants- en adviesorganisatie EY in Nederland. Hij volgt
Coen Boogaart... 

NIEUWS

18 januari 2021

Voormalig werkgeversvoorman Hans de Boer
plotseling overleden
Voormalig werkgeversvoorman Hans de Boer is maandag op 66-jarige leeftijd
overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. Dat heeft
werkgeversorganisatie VNO-NCW... 
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15 december 2020

Nederlander Elderson treedt toe tot bestuur ECB
Frank Elderson begint dinsdag aan zijn nieuwe functie als bestuurder van de
Europese Centrale Bank (ECB). Het is voor het eerst sinds Wim Duisenberg in
2003 opstapte... 

