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Guido Klüth is in 1975 geboren in 
Rotterdam. Hij behaalde zijn VWO-diploma 
aan het Johannes Calvijn in Rotterdam, 
waarna hij in 1993 een start maakte met de 
studie tot registeraccountant. Hij studeerde 
in 2003 af aan NIVRA-Nyenrode in de 
richting Auditing & Accounting. Aansluitend 
behaalde hij in 2004 zijn RA-titel. Hij won in 
2005 de NIVRA-Nyenrode Essayprijs voor 
zijn essay “Het doolhof van de rede”, naar 
de gelijknamige doctoraalscriptie. Dit 
proefschrift bouwt voort op de fundamenten 
van deze scriptie. 
 
Guido is sinds 1993 werkzaam bij KPMG, 
momenteel bij de afdeling Risk Management, 
waar hij zich bezighoudt met de 
onderwerpen kwaliteit & compliance. 
Daarnaast besteedt Guido een deel van zijn 
tijd aan de advisering van cliënten op de 
gebieden kwaliteit, compliance en 
duurzaamheid. 
 
Guido woont met zijn vrouw Edith en zoon 
Fons in Utrecht. 
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