
Rozanne Hermsen (29) woont 
samen in Malden bij Nijmegen. 
Sinds 2014 werkt zij bij EY Eindho-
ven, vanaf 1 oktober als manager. 
Ze zit ook in de EY Ondernemings-
raad. In mei 2019 werd ze register-
accountant, na haar Europese 
post-master accountancy aan de 
Tilburg University. Rozanne vindt 
het “hartstikke leuk” om scholie-
ren en studenten kennis te laten 
maken  met het vak en is daarom 
geregeld ambassadeur voor de 
NBA Impact Challenge-campagne. 
In haar vrije tijd gaat ze graag 
wandelen, koken en borrelen, 
series en fi lms kijken, winkelen, 
en spelen met haar kitten Jackson. 
“Daarnaast ben ik echt een 
familie mens.”

Voor de coronatijd kwam Rozanne 
elke dag op kantoor of bij cliënten. 
Belangrijk om er dan “leuk, ver-
zorgd en netjes” uit te zien en 
bovendien altijd een goed excuus 
om een nieuwe jurk of schoenen te 
kopen. Haar zolder is daarom 
omgebouwd tot walk-in-closet. 
“Het liefste draag ik graag echte 
statement items. Kleding met felle 
kleuren en prints. Dat past bij mijn 
enthousiaste en positief ingestelde 
karakter.” Inmiddels werkt ze 
alweer zo’n acht maanden thuis en 
kiest vaker voor comfortabele kle-
ding. “Ik kijk dan ook uit naar de 
dag dat we weer met onze teams 
naar kantoor en de cliënten 
mogen.”

Rozanne 
Hermsen

DE PSU VAN



Tas 

Zwarte laptoptas
‘Past altijd bij de rest van de outfi t”. 
Niet te groot ook, “want hoe groter de 
tas hoe meer rommel erin verdwijnt”.
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Kleding

Jurk van 
Fabienne Chapot

Laptop

HP, gekregen van EY
Met touch screen, “waardoor je de laptop ook 
kunt ombouwen naar een tablet”.

Telefoon 

Galaxy 
S9+ 

“Veel collega’s heb-
ben een Apple, maar 
ik heb altijd gekozen 

voor Samsung.” 

TEKST MARC SCHWEPPE   BEELD MICHEL TER WOLBEEK

Laarzen

Ook van Fabienne 
Chapot 
“Ik houd van afwisseling; morgen kan 
het een klassiek paar hakken zijn.”

Ook op de foto met uw Persoonlijke Standaard Uitrusting? 
Redactie@accountant.nl

Auto 

Ford Kuga St-Line, wit
‘Voor het Covid-19-tijdperk was ik veel onderweg, reed 
gemiddeld 50.000 km per jaar. Afgelopen februari was ik 
slachtoff er van een kettingbotsing. Als ik een kleinere auto 
had gehad, had ik veel meer lichamelijk letsel gehad. Dan is 
een grotere auto iedere euro extra waard.”

Apps

Favoriete werkgerelateerde app: LinkedIn. 
Favoriete privé-apps: Whatsapp, Facebook en Instagram.


