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Op 22 oktober 2021 legde Marco Stapelbroek (29, internal auditor bij Grolsch) de 
beroepseed af. “Ik had het gevoel een unieke beroepsorganisatie binnen te treden.” 

Wanneer besloot je om accountant te worden? 
“Op de ondernemersschool maakte ik kennis met boekhouden, 
dat ging me erg goed af. Vervolgens zocht ik naar een beroep 
waarbij ik ondernemerschap en het boekhouden met elkaar 
kon combineren. Een leraar attendeerde mij toen op  
accountancy. Vanaf dat moment wilde ik accountant worden. 
Het beroep gaf mij de kans kennis te nemen van diverse 
ondernemingen, hun ontwikkelingen en de (financiële)  
verantwoording daarvan. Je geeft een kritische blik op het 
geschetste beeld en kijkt naar kansen om een organisatie te 
helpen verder te verbeteren.”

Hoe was het om de beroepseed af te leggen? 
“Het was een bijzondere ervaring. Ik had het gevoel een 
unieke beroepsorganisatie binnen te treden. Daarnaast  

was het een mooie afsluiter van een lang en leerzaam  
opleidingstraject.”

Wat maakt het bijzonder om bij Grolsch te werken?
“Ik begon mijn carrière bij KPMG en maakte afgelopen jaar 
de keuze om verder te gaan bij Grolsch als internal auditor. 
Samen met een andere registeraccountant ben ik verant-
woordelijk voor de diverse audit- en adviesprojecten binnen 
Grolsch.
Vanaf mijn tienerjaren was Grolsch altijd het biermerk van 
het Oosten. Dat ik nu voor het merk uit mijn jeugd mag werken, 
maakt het extra bijzonder. Daarnaast ben ik in mijn huidige 
functie betrokken bij de meest recente ontwikkelingen en 
kan ik een bijdrage leveren aan actuele onderwerpen, zoals 
het klimaat en duurzaamheid.”

Proost!
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Op 8 april 2022 legden 17 geslaagden de eed af:
Bobbie Beijerink, Cristina Curie, Sabra Dadou, Fleur 
Gommers, Huub Hannen, Sander op ’t Hof, Dide 
Hoogveld, Jaap Ingenbleek, Frank Klaver, Bernard Lintel, 
Ruud Loots, Willeke Oosterkamp, Esther Swanenberg, 
Joanne Tabak, Manti Tewarie, Yvonne Veenstra en 
Marloes Vos.

Op 1 april 2022 legden 16 geslaagden de eed af:
Kim Deelstra, Jurjen Eikenaar, Remco van Es, Renske 
Evers, Reinout ter Heide, Michel van het Hof, Tineke de 
Jong, Sven Kolder, Waqas Mir, Jarno Nijborg, Alexander 
Pors, Pascal Prijs, Jordy Rossen, Youri Swagerman,  
Niek van der Tol en Bram van Wijk.

Op 18 februari 2022 legden 20 geslaagden de eed af:
Douwe Boersma, Job Claassen, Remy Dalmulder, Marco 
de Haan, Freek Hagen, Heleanne Hazewindus, Jorick 
Hofstra, Jorn van de Laar, Lucas Offermans, Thomas 
Oosterloo, Robert Overvest, Jeroen Pouw, Lars Romeijn, 
Wesley Schiedon, Corné Schipper, Jasper van Schuppen, 
Ashna Sewdien, Nicky Terburg, Caroline Tijhuis-
Ganzeboom en Roos van der Vliet.

Op 29 maart 2022 legde Laura van der Vlag de eed af.

Op 11 februari 2022 legden 23 geslaagden de eed af:
Jan Willem Baas, Harm van Beek, Jarde van Blanken,  
Ralf Bosters, Geert van Boxel, Jack van Boxel, Xandra 
Broek, George van de Burgt, Jill van Es, Jelle Heikoop, 
Garmt Jongbloed, Kevin Kleinman, Tim Koelewijn,  
Rolf Kolenbrander, Jolien Koopman, Iliass Mesaoudi, 
Robin Oldenboom, Nelian Overbeeke, Jochem Schoen-
makers, Rick Sier, Sietse van der Star, Harm Thielen  
en Brian de Wit.

In de coronaperiode nam 
de NBA online bij nieuwe 
collega’s de beroepseed af. 
Vanaf april kunnen bij de 
NBA weer live-bijeenkom-
sten plaatsvinden.

Zijn er thema’s waarvoor je je bijzonder interesseert? 
“Tijdens mijn carrière streefde ik ernaar zoveel mogelijk ervaring 
op te doen bij allerlei soorten organisaties. De afgelopen 
periode gaat mijn interesse uit naar data-analyse en klimaat-
verantwoording. Het lijkt mij erg interessant mijzelf hierin 
verder te ontwikkelen.”

Wat zie je jezelf over tien jaar doen? 
“Dat vind ik lastig te beantwoorden. Ik vond het ondernemer-
schap altijd interessant, dat was ook één van de redenen dat 
ik de accountancy inging. Wie weet word ik in de toekomst 
zelf ondernemer. Aan de andere kant sluit ik de accountancy 
en gerelateerde functies nooit uit.”
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