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Op 20 mei 2022 legde Mike van Dienst (29) bij de NBA de beroepseed af. Hij werkt bij Bol.com 
en ziet de eedaflegging “niet alleen als een afsluiting, maar ook als een nieuw begin.” 

Wanneer besloot je om accountant te worden? 
“Van de vier richtingen waaruit de studie bedrijfseconomie 
bestond (finance, marketing, strategy en accounting),  
 twijfelde ik tussen marketing en accounting. Het doorslag
gevende moment om accountant te worden ontstond tijdens 
mijn bestuursjaar. Tijdens dat jaar had ik zowel een penning
meesterfunctie als een marketingfunctie. Uiteindelijk 
kwam ik erachter dat ik veel liever mijn tijd besteedde aan 
mijn rol als penningmeester dan als marketing manager.
Na mee te zijn gegaan met een business course van een big 
fourkantoor was ik overtuigd. Ik kwam erachter dat het 
beroep veel meer is dan alleen werken met cijfers. Het 
 sociale aspect en de interactie met klanten en het team is 
daarbij net zo belangrijk. Die combinatie hakte voor mij 
dan ook de knoop door, om uiteindelijk te starten als 
accountant.”

Hoe was het om de beroepseed af te leggen? 
“Een mooie afsluiting van een lange studietijd. Daarnaast 
besef ik dat dit niet alleen een afsluiting is, maar dat het 
ook het begin is van een nieuwe tijd als accountant, met 
nieuwe kansen en uitdagingen.”

Inmiddels werk je bij Bol.com, wat doe je daar? 
“Na ruim vier jaar PwC werk ik nu als business analist bij 
Bol.com, binnen het fintechdomein. Ik houd mij bezig 
met alles wat met facturering heeft te maken binnen de 
financiële straat van Bol.com. Een van mijn verantwoorde
lijkheden bestaat uit het innoveren van processen, om te 
zorgen dat deze op de meest efficiënte en schaalbare 
manier in control zijn.
Bol.com is een dynamische, ambitieuze en innoverende 
organisatie. Omdat vrijheid en vertrouwen belangrijk zijn, 

Innoveren

BEELD MICHEL TER WOLBEEK
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Op 17 juni 2022 legden 21 geslaagden de eed af:
Judith van den Berg, Reinou Bergsma, Roy Beukers, 
Jennifer van Breugel-Kester, Robert-Jan Buijze, 
Thirza Burgers, Fleur Dieleman, Vivian Fransen,  
Henk Horjus, Karin Jans, Angelo Jongenelis,  
Linda Kooijmans, Manon Kools, Diem Mi Nguyen, 
Lineke Oegema, Jasper Oosthoek, Rodney 
Overmans, Milan Schimmel, Renate Slotboom, 
Rutger Verhoef en Kevin Wanschers.

Op 24 juni 2022 legden 16 geslaagden de eed af:
Iris van den Brand, Ella Bręk, Stefan Broods, Jan 
Camps, Adrian Egas, Martin Hengeveld, Artjena 
Jaghai, Sem Klein, Michael Kuiper, Andrea Moser,  
Iris Ruiter, Stefan van Straten, Teun van Tilburg,  
Mike van Tooren, Gineke Welleweerd-Bollemaat  
en Rens de Zwart.

Op 1 juli 2022 legden 18 geslaagden de eed af:
Kevin Bakker, Rowied Basheer, Kay Colaris, Marloes 
Erkens, Pepijn de Goede, Barbera van Heerde, Max 
Heerdink, Alan Mustafa, Monique Oskam, Laura 
Paanakker, Dennis Peen, Rudi Peeters, Ad de Regter, 
Adrian Serkowski, Jordie Thewissen, Meiqi de Vries, 
Anne-Margriet de Winter en Sjoerd van ’t Zet.

Op 8 juli 2022 legden 20 geslaagden de eed af:
Wouter Ambrosius, Mohamed Azzin, Louise Boom, 
Hasmik Hakobyan, Maarten Harbers, Si Shut Hau, 
Nick Hubregtse, Niek Jansink, Jacques Janssen, 
Anna Louwerse, Mart van Mook, Pascal van den 
Munckhof, Robert Runderkamp, Arjan Sauvé, Nelli 
Simonian, Ka-Wai Tang, Sjoerdtje Visser, Dennis de 
Vries, Jaimy de Weijer en Martijn van Zanten.

In de coronaperiode nam de NBA 
online bij nieuwe collega’s de beroeps
eed af. Vanaf april kunnen bij de NBA 
weer livebijeenkomsten plaatsvinden.

krijg ik de ruimte om mijn rol zelf in te vullen. Daarnaast 
wordt innoveren en experimenteren aangemoedigd.  
In combinatie met leuke collega’s is dit een ontzettend 
leuke en bijzondere plek om te werken.”

Zijn er thema’s waarvoor je je bijzonder interesseert? 
“Tijdens mijn tijd bij PwC was ik bijzonder geïnteresseerd  
in de innovatie van de audit. Om die reden werd ik digital 
accelerator en ging ik op zoek naar verbeteringen in het 
werk met behulp van onze digitale tools, om zo de audit 
efficiënter en kwalitatief beter te maken. Deze interesse 
kan ik ook goed toepassen in mijn huidige rol bij Bol.com.”

Wat zie je jezelf over tien jaar doen?
“In mijn rol als digital accelerator kreeg ik een introductie 
in dataanalyse en hoe dat kan bijdragen aan de kwaliteit 
en efficiëntie van de audit. Ik vond dit ontzettend interessant 
en daarom wil ik mij verder ontwikkelen op het gebied van 
dataanalyse. Over tien jaar hoop ik mijzelf te zien als een 
combinatie tussen accountant en een dataanalist.”
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