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

Je bent de jongste deelnemer in tijden die de beroepseed afl egt. 
Hoe kreeg je dat zo snel voor elkaar?
“De start van mijn carrière begon voor mij redelijk vroeg, 
ik begon op mijn achttiende bij EY in de samenstelpraktijk. 
Ik ben erg praktijkgericht en wilde de theorie graag meteen 
in de praktijk brengen. Vandaar dat ik in deeltijd ging studeren. 
Vervolgens maakte ik de overstap naar de auditpraktijk, 
omdat ik meer uitdaging zocht in mijn klantenpakket. Naast 
het werk rondde ik in deze periode mijn bachelor (Fontys 
Eindhoven), master en post master (Nyenrode Breukelen) 
af. Na acht jaar studeren ben ik trots om op mijn 24ste 
registeraccountant te zijn. Hoe ik dat zo snel voor elkaar 
kreeg? Gewoon doorgaan en niet opgeven!”

Hoe was het om de beroepseed af te leggen?
“Het blijft een bijzonder moment om na acht jaar studeren 
de beroepseed af te leggen en offi  cieel te zijn afgestudeerd. 
Helaas had ik door de coronasituatie geen offi  ciële diploma- 
uitreiking van mijn master, post master en praktijkopleiding. 
Maar het feestje was er niet minder om (coronaproof 
natuurlijk).”

Waar werk je en wat maakt het bijzonder om daar te werken?
“Ik werk bij EY in Eindhoven op de auditpraktijk in de functie 
als senior controleleider. De band die ik heb opgebouwd met 
collega’s, het blijven leren en samenwerken met ambitieuze 
mensen maken het voor mij bijzonder. Daarnaast gaf EY 

Doorgaan en niet opgeven
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Op 3 september 2021 legden 34 geslaagden online de eed af: 
Jeroen Aantjes, Harm Jan Bakker, Ted van Beek, Martijn van 
Beijsterveld, Monica van den Boomen, Max Cantineau, Salih 
Gündogan, Denise Heemels, Jessica Hoekstra, Remko van ’t 
Hof, Femke Huisman, Leon Hulzink, Rick Janssen, Jordy Klunder, 
Johannes Kroes, Dennis van Meerendonk, Shèrkènt Michel, 
Tessa Mooijman, Lucia Oldenbandringh, Jesper van Oostrom, 
Phong Phan, Gerrit-Jan Poorte, Celesta Prins, Anouar Said, 
Gerard Schilder, Rik Seelen, Evelien Strijker, Vera Vellinga, 
Priscilla Verhoek-Geensen, Olivia Vermare, Jordie Wennekes, 
Jeanita Wiersema, Dirk Wigmans en Jurgen Witteveen.

Op 10 september 2021 legden 35 geslaagden online de eed af: 
Tessa van de Aast-Spin, Demet Akbulut, Stefan ter Bekke, Daphne 
van Bergen, Chin Chiu, Carmen Geilen-Gelissen, Afi ne de Graaff , 
Lisa Hartstra, Marjolein Hermans, Merlin Heurter, Frank ten Hoeve, 
Gijs Kamperman, Arjan Keizer,  Sonam Khodabaks, Kim Klokgieters, 
Angelo Koole, Charifa Lalaoui El Mouttalibi, Jaouad Mazouz, 
Michelle Meuleman, Rienk Nieuborg, Jean-Marie Oosthoek, Asma 
Ouja, Marijn van de Riet, Bo Rietjens, Romée Robijns, Marjanne 
Scheerhoorn, Patrick Slagter, Sebastiaan Szymczyk, Aart-Jan 
van Vliet, Sjors van Vught, Arjan Wagenaar, Ka-Yi Wan, Rianne 
Westra-Hettinga, Richard Wildhagen en Marlies Zeewuster.

Op 24 september 2021 legden 37 geslaagden online de eed af: 
Maxime Asjes, Sally van Beers, Erik Beld, Jelle Bonestroo, 
Mohamed Boukadour, Safae Bounjoua, Leonard van Brunschot, 
Fleur Bukkems, Milio de Charro, Frank van Doorn, Ron van Driel, 
Patrick van Eerden, Freddy Foppen, Derrick van der Haegen, 
Winnie Hansen, Lennart van der Heijde, Vanessa Heyliger-Filé, 
Youri van Hien, Martijn Hoekstra, Mark de Jong, Eric Knipping, 
Joost de Korte, Merel Kouters, Roland Lubbers, Marleen da Luz, 
Paul van Munster, Niels Oskam, Erwin van Ree, Yara Rooth, 
Anne de Smit, Alfred Stegerman, Marisja Termeer, Dennis 
Versluis, Laura Visser-Bogerd, Sue-Hely Vrutaal-Petrona, 
Andrea de Wildt en Fia van Winssen. 

Sinds het coronavirus ons in 
de greep houdt, neemt de NBA 
online bij nieuwe collega’s de 
beroepseed af. Sinds eind 2020 
gaat dat in een gewijzigde vorm, 
waarbij een groep nieuwe 
accountants gezamenlijk 
de eed afl egt. Hun aanhang 
kan daar (eveneens online) 
getuige van zijn.

mij de kans om klanten in het buitenland te bedienen. 
Ik maakte verschillende internationale reizen naar onder 
andere Genève en Houston.
Een thema waarvoor ik mij interesseer is de werkdruk en 
de aantrekkelijkheid van het beroep. Per 1 juli 2021 ben ik 
lid van de Young Professional Board Assurance van EY. 
Daarnaast ben ik binnen EY mentor van stagiairs en inter-
visiecoach voor starters. Uit onderzoek van de NBA blijkt dat 
bijna de helft van de accountants onder de 35 jaar twijfelt 
of ze niet een ander vak hadden moeten kiezen. Ik hoop 
een positieve bijdrage te leveren aan het accountancyvak 
en meer studenten en starters te enthousiasmeren!”

Wat zie je jezelf over tien jaar doen?
“Na de zomer start ik met nieuwe uitdagingen binnen de 
auditpraktijk. Daarna wil ik graag voor EY een periode in het 
buitenland werken. Zolang ik nog net zoveel plezier heb in 
mijn werk en mezelf kan blijven ontwikkelen, zou het zomaar 
kunnen zijn dat ik over tien jaar nog steeds bij EY werk!”
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