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Management Consultant Finance & IT (M) (40 uur) 

WERKERVARING 

MANAGER FINANCIAL CONTROL / SEPTEMBER 2016 – MEI 2018 
In mijn rol als Manager Financial Control ben ik verantwoordelijk voor de gehele 
financial control:  

• Accounting 

• Control 

• Rapportages, ook statutaire jaarrekeningen 

• Budget proces aansturen 

• Forecasten opstellen en bespreken 

• Internationale tax compliance 

• Herontwikkeling van transfer pricing methodologie 

• Payroll in EU 

• Uitvoeren van enkele projecten.  
 

Als onderdeel van bovenstaande functies heb ik de verantwoordelijkheid om het team 
van groepscontroller, financial control en het accounting team op een passend hoger 
niveau te brengen. 
 

GROEPSCONTROLLER /  FEBRUARI 2016 – AUGUSTUS 2016  
Deze functie betrof een combinatie van financial control en business control. Als 
groepscontroller was ik verantwoordelijk voor:  

• De aansturing van de afdeling financiën in Nederland en indirect het 
buitenland,  

• Het verzorgen van maandafsluiting, diverse rapportages en risicoanalyses en  

• Het managen van proces optimalisaties.  
 
Ik rapporteerde aan de CFO en was lid van het Audit Committee voor het opstellen en 
laten controleren van de (statutaire) jaarrekening. 

 
In 2014 hebben we diverse CF-projecten gedaan voor het aantrekken van 
aanvullende financiering. De groep is in vier jaar van 15M naar 100M omzet gegroeid.  
 

https://goo.gl/NKXeJ5
http://www.linkedperfectbusinessclub.nl/
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 (GLOBAL) FINANCIAL ACCOUNTING & REPORTING MANAGER / JANUARI 2013 
– JANUARI 2016 
Verantwoordelijk voor de wereldwijde: 

• Accounting 

• Reporting 

• Tax compliance 
 
De groep bestond uit vestigingen in de USA, Canada, Brazilië, Uruguay en Rusland. 
 
In 2013 begon ik met een uitvoerend team. In deze periode heb ik dat opgebouwd 
naar finance-organisatie met accounting, financial control en project control. 
 
Tevens was ik als project manager verantwoordelijk voor de wereldwijde 
implementatie en ontwerp van de procurement- en invoicemanagement omgeving 
voor het bedrijf. Wij werkten wereldwijd met een combinatie van Esize (Oracle), 
Twinfield en Qlikview BI. 

 
In een snel groeiend internationaal bedrijf betekende dit – naast het reguliere werk – 
tevens verantwoordelijkheid voor het opzetten van lokale backoffice finance teams, 
inclusief training in financiële administratie en rapportages.  
 
De financiële groep bestond wereldwijd uit 14 medewerkers 
 

SENIOR MANAGER AA / 2003 APRIL 2006- DECEMBER 2012 
(Voor 1 oktober 2008 Manager AA) 

• Accountant voor het opstellen van de jaarrekening 

• Adviseur voor het Nederlandse familiebedrijf (dga-omgeving) en compliance-
opdrachten voor internationale concerns met een vestiging in Nederland 

• Sales verantwoordelijk 

• Programma-manager voor het opleidingsprogramma voor de mkb-praktijk (250 
deelnemers). 

• Adviseur en manager voor opdrachten: due diligences, mbo, (strategische) 
business cases, financiering, new business development. Ik was met name 
actief in tmt en dienstverlening. 

• Gastdocent/trainer voor o.a. Tu delft ,  

• Lid mt, 

• Leidinggevend aan 10 tot 15 personen 
 
 

ACCOUNTANT-MANAGER AA / JANUARI 2006 -  MAART 2006 
 

MANAGER AA /   MAART 1998 – DECEMBER 2005 
(per 1-1-2004, daarvoor relatiebeheerder en gevorderd assistent) in Den Haag  en 
Delft voor beoordelings- en samenstellingsopdrachten. Naast de werkzaamheden als 
accountant tevens verantwoordelijk voor implementatie van software-oplossingen. 
 
Vanaf 1998 tot eind 2005 ben ik intern doorgegroeid van assistent tot accountant-
manager AA (benoemd per 1-1-2004). 
 
Tevens heb ik in deze periode middels interim/detachering de volgende externe rollen 
vervuld: een internationale controllerfunctie voor een bekende telco gedurende een 
jaar; 

https://goo.gl/NKXeJ5
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Vervanging van een manager financiële administratie (5 maanden) en het verbeteren 
van de managementrapportages, opzetten van de begroting en 
kostprijscalculatiesysteem bij een detacheringorganisatie van middelgrote omvang  
 
Docent voor interne cursussen, waaronder automatisering en accountancy. 

 
 
HOOFD COMMERCIËLE ONDERSTEUNING/  1993 - 1996 

• Leiding geven aan een afdeling 6 medewerkers  

• Lid/notulist van de Kredietcommissie 

• Beslisorgaan financieringsaanvragen e.d.- ingevuld. 

 
ASSISTENT ACCOUNTANT / 1985 - 1993  

• Administratieve werkzaamheden in de breedste zin van het woord opstellen 
van jaarcijfers en fiscale aangiften, loonadministratie, advisering. 

 

OPLEIDING 

 

HAVO / DIPLOMA 1992 

 

VWO / DIPLOMA 1994 

 

HEAO - AA / DIPLOMA 1998  
Sinds 1998 ingeschreven bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants 
als certificerend accountant. 

 

TRAININGEN, MASTERCLASSES EN CURSUSSEN 

 
2017 
 
 
 
2016 
 
 
2015 
 
 
 
 
 

 
Alex van Groningen: De Nieuwe CFO; Strategisch Financieel Management (5 
dagen M&A, Strategische realisatie, compliance, turnaround management en 
risico management) 
 
Nive Opleidingen: Praktisch risicomanagement en Lean management & Lean 
accounting (Lean Orange Belt) 
 
NBA: Visual analytics with BI dash boards 
NBA & Nyenrode University: Masterclass Internal Control 
NBA & TIAS Nimbas University: Masterclass Tax Assurance in the Board 
room 
Ernst & Young: Dutch GAAP update 2015 
 

https://goo.gl/NKXeJ5
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VAARDIGHEDEN & COMPETENTIES 

 

• Nederlands (schriftelijk en mondeling 
uitstekend)  

• Engels(schriftelijk en mondeling ruim 
voldoende) 
 

 

• Analytisch inzicht op universitair 

• Accuraat 

• Affiniteit met IT 

• Changemanager en organisator met 
het team 

• Initiator en innovator 

• Ondernemend  

 

Automatiseringskennis: 

• Microsoft office 365 

• Accountview 

• ISAH 

• Twinfield 
 

 

• Esize (Oracle database) 

• Exact Online 

• Lucanet BI-reporting 

• Prognose software  

 

 

 

 

 

 

2014 
 
 
2013 
 
2006 - 2013 

NBA: Administratieve organisatie nieuwe stijl              
Next generation shared services 
 
Ernst & Young: Richtlijnen Jaarrekening Update (Dutch GAAP en IFRS) 
 
Ernst&Young: Interne trainingen, zowel op vaktechnisch vlak (Richtlijnen 
jaarrekening en fiscaliteit) als persoonlijke ontwikkelingen 

https://goo.gl/NKXeJ5
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