Profiel van Paul
Geboortedatum:

01-08-1966

Inzetbaar als:

Finance manager
Manager finance & control
Finance manager

Inzetbaar per:

01-03-2021

Uurtarief:

€ 86-100 per uur

Uren inzetbaar:

36 tot 40 uur

Regio:

Flevoland

Kennis en vaardigheden
Pakketkennis:

Excel, Hyperion, Oracle, SAP, SAP Fico, Unit 4

Branche ervaring:

Bouw & vastgoed, Farmacie, Financiële instellingen,
Techniek, Telecommunicatie, Verzekeringswezen

Specialisme:

Business analysis, Business control, Consolidatie, Corporate
finance, ERP-implementatie, Financial analysis, Financial
audit, Financial control, Interne en externe rapportages,
Jaarrekeningenwerk, Management accounting,
Managementadvies, Mergers & acquisitions, Planning &
control, Risk & compliance, Riskmanagement, Treasury,
Turnaround management

Financiele kennis:

Dutch GAAP, IFRS, SAS70, Solvency II

Talen:

Nederlands,Engels

Relevante werkervaring
projectmanager implementatie SAP
Organisatie:

Rabo Partnerships bv

Periode:

juli 2019 - juni 2020

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

projectmanager implementatie SAP
Gebruikte pakketten:
Aanvullend specialisme:
Branche:

Financiële instellingen

Voertaal:

Nederlands

Manager Vastgoedadministratie / kwartiermaker a.i.
Organisatie:

Syntrus Achmea Real Estate

Periode:

november 2017 - december 2018

Referentie:

Prem Mancham

Contact:

prem.mancham@achmeavastgoed.nl

Taken en verantwoordelijkheden
Als Supply Chain Manager en als kwartiermaker ben ik verantwoordelijk geweest voor het na een
reorganisatie laten landen en integreren van de teams Accounting Real Estate, Valuations,
Insurances en Project Management Real Estate met de afdeling Accounting, Reporting and
Finance.
Naast de dagelijkse aansturing heb ik de processen in kaart gebracht, de gebruikte systemen
ontleed en de benodigde kwantitatieve en kwalitatieve personele bezetting vastgesteld. Uit deze
analyse kwamen veel knelpunten naar voren. Voor deze knelpunten heb ik verbeterplannen
opgesteld en projecten in de gehele productieketen uitgevoerd. Alle teams zijn volledig
geïntegreerd en de meeste knelpunten zijn inmiddels opgelost.
Voor een efficiëntere en betrouwbaardere afhandeling van de gemeentelijke en waterschaps
nota's heb ik een applicatie geprogrammeerd in Excel VBA. Deze applicatie is momenteel in
gebruik bij de opdrachtgever.
Gebruikte pakketten:

Excel, Unit 4

Aanvullend specialisme:

Managementadvies, Planning & control, Riskmanagement

Branche:

Zakelijke dienstverlening

Voertaal:

Nederlands

Programmeur Excel VBA Strategsiche Marketingdata
Organisatie:

Schneider Electric

Periode:

september 2017 - november 2017

Referentie:

Sandor van den Brink

Contact:

sandor.van-den-brink@schneider-electric.com

Taken en verantwoordelijkheden
Als programmeur VBA heb ik voor Schneider Electric een applicatie in Excel VBA
geprogrammeerd waarmee uit tientallen miljoenen datarecords de wereldwijde

verkooporganisatie voorzien kon worden van de nodige strategische stuurinformatie.
Gebruikte pakketten:

Excel

Aanvullend specialisme:
Branche:

Techniek

Voertaal:

Engels

Business analist / business controller
Organisatie:

Conservatrix

Periode:

oktober 2015 - maart 2017

Referentie:

Jeroen Bach

Contact:

jeroen.bach@conservatrix.nl

Taken en verantwoordelijkheden
Als business analist en controller ben ik voor de 3 levensverzekeringsbedrijven Conservatrix,
Nuvema en Hooghenraed onder meer verantwoordelijk geweest voor het opzetten van een
(Excel VBA) berekeningsmodel voor de hypothekenspread.
Daarnaast een validatie- en rapportagemodel voor de maandelijkse beleggingsrapportage, de
maandelijkse risicorapportage en de maandelijkse unit-linked aansluiting en aankoop- en
verkoopopdrachten.
Voorts een validatie- en rapportagemodel voor de kwartaal- en jaarstaten EIOPA (SII) en het
genereren van informatie voor de risicorapportage.
Tenslotte ben ik verantwoordelijk geweest voor het beschrijven van en het uitvoeren van een
risicoanalyse op alle processen van de afdeling Beleggingen en het aanbrengen van
verbeteringen van de service level agreement met de custodian.
Gebruikte pakketten:

Excel

Aanvullend specialisme:

Business control, Interne en externe rapportages,
Managementadvies, Riskmanagement

Branche:

Verzekeringswezen

Voertaal:

Nederlands

Projectmanager
Organisatie:

NS

Periode:

april 2015 - juli 2015

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Als projectmanager en business analist ben ik na de oprichting van één divisie ICT en na de

aanbesteding van de diensten Hosting, Connect en Werkplekken verantwoordelijk geweest voor
het analyseren van het changemanagementproces.
Doel was het aanbrengen van een koppeling tussen het te ontwikkelen
changemanagementproces met de inkoop- en financieel administratieve processen.
Projectresultaat is geweest een projectbrief en een PID.
Gebruikte pakketten:
Aanvullend specialisme:

Business analysis, Turnaround management

Branche:

Telecommunicatie

Voertaal:

Nederlands

Projectmanager
Organisatie:

CZ

Periode:

maart 2013 - februari 2015

Referentie:

Ronald van Hees

Contact:

ronald.van.hees@cz.nl

Taken en verantwoordelijkheden
Als projectmanager en business analist ben ik verantwoordelijk geweest voor een tweetal
projecten.
1.

PROFIT: Source to Contract, Procure to Pay

Analyse van alle inkoop gerelateerde processen, schrijven van de PID en het opstellen en
implementeren van nieuw Inkoopbeleid, Activabeleid en Reis- en verblijfbeleid. Het opstellen en
implementeren van een nieuwe autorisatie- en procuratieregeling. Opstellen en implementeren
van nieuwe processen, procedures en werkbeschrijvingen. Ontwerpen en implementeren van
nieuwe rollen/functies/afdelingen. Ontwerpen en implementeren van een digitaal inkoopdossier in
SharePoint. Het implementeren van de PeopleSoft Leverancierscontractmodule, de PeopleSoft Eprocurement module en de PeopleSoft Receipt Accrual functionaliteit. Het ontwerpen en
implementeren van een interface tussen het tijdschrijfsysteem TIM en PeopleSoft Inkoop. Het
doorvoeren van vele veranderingen binnen de PeopleSoft modules Inkoop, Activabeheer,
Voorraadbeheer en Crediteuren. Het aanbesteden en implementeren een E-invoice applicatie en
naderhand opzetten van een service level agreement. Het implementeren van de PeopleSoft
Commitment Control functionaliteit en de PeopleSoft BTW functionaliteit. Het opzetten van
diverse rapportages conform de Lean systematiek ter sturing van alle inkoop gerelateerde
processen (ten behoeve van handhaving en efficiency), de hoogte der inkoopkosten en de
uitputting van de budgetten.
2.

Gecontroleerde verbindingen

Analyse HRM mutatieprocessen, interface met het (externe) Salarisberekeningspakket en de
verwerking van de betaaltape en de verwerking van de salarisgegevens in het grootboek
(PeopleSoft) en het herschrijven van de PID. Het laten ontwikkelen van standenregisters in
PeopleSoft HRM, het opzetten van verbandcontroles (in- en output) en het laten opzetten van
diverse controlerapporten. Het adviseren inzake proces gerelateerde efficiencymaatregelen
(Lean) en het opstellen van de PER.

Gebruikte pakketten:

Oracle

Aanvullend specialisme:

ERP-implementatie, Managementadvies

Branche:

Verzekeringswezen

Voertaal:

Nederlands

Projectmanager
Organisatie:

Achmea Beleggingsfondsen Beheer

Periode:

maart 2012 - april 2013

Referentie:

Ywe de Jong

Contact:

06-51559000

Taken en verantwoordelijkheden
Als projectmanager ben ik verantwoordelijk geweest voor een viertal projecten.
1. Uitfasering van het oude beleggingsadministratiesysteem Mabel
Opstellen PIF en PID, vaststelling soll standen beleggingen, schonen SAP FI/CO en BCS,
migratie naar nieuwe custodian, koppeling met SAP FI/CO, uitrol nieuw bestelsysteem,
aanstellen nieuwe broker, aanpassen en beschrijven processen, controls en uitwerken SLA’s,
opstellen PER.
2. Bankenonderzoek ABB Fase 2
Opstellen PIF en PID, opschonen van het bankenbestand in SAP FI/CO, inregelen procuraties,
toewijzen bankrekeningen aan Treasury, opstellen PER.
3. Opzetten en implementeren Beleggingsfondsen en -pools tbv Life Cycles Pensioenen
Opstellen PIF en PID, ontwerpen, opzetten en implementeren van 9 beleggingsfondsen, een 7
beleggingspools en een 7-tal beleggingsfondsen van een derde partij (fiscaal, juridisch,
beleggings- en risicobeleid, administratief, afspraken broker, afspraken custodian, etc.),
koppeling met custodian en SAP FI/CO, opstellen PER.
4. Opzetten en implementeren Mixfondsen ten behoeve van Domein Leven
Opstellen PIF en PID, ontwerpen, opzetten en implementeren van een 5 nieuwe mixfondsen
(fiscaal, juridisch, beleggings- en risicobeleid, administratief, afspraken broker, afspraken
custodian, SAP FI/CO, etc.).
Gebruikte pakketten:

Excel, SAP Fico

Aanvullend specialisme:

Business analysis, Interne en externe rapportages,
Managementadvies, Risk & compliance, Treasury

Branche:

Verzekeringswezen

Voertaal:

Nederlands

Projectmanager Datakwailiteit
Organisatie:

ACHMEA

Periode:

september 2011 - februari 2012

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Als projectmanager ben ik verantwoordelijk geweest voor het project SAP & datakwaliteit
Opstellen van projectplan, implementeren van uniforme veldstatussen, vaststellen van te
gebruiken masterdata, schonen van diverse soorten vervuiling SAP FI/CO, SAP BW, SAP BCS,
inrichten control/audit functie, kennisoverdracht.
Gebruikte pakketten:

Excel, SAP, SAP Fico

Aanvullend specialisme:

ERP-implementatie

Branche:

Verzekeringswezen

Voertaal:

Nederlands

Consultant
Organisatie:

Achmea

Periode:

september 2010 - juli 2011

Referentie:

Bert Oudbier

Contact:

Bert.oudbier@achmea.nl

Taken en verantwoordelijkheden
Als financieel consultant ben ik verantwoordelijk geweest voor het ontwerp en de administratieve
verwerking in SAP FI/CO en SAP BCS van het project Renovatie Groep Structuur: juridische
fusies en splitsingen, liquidaties, interne verhangingen en externe verkopen.
Als management consultant ben ik verantwoordelijk geweest voor het ontwerp en het op
enkelvoudig niveau splitsen van het zelfstandig eigen vermogen en het dochtervermogen.
Oplossen van mismatches in het eigen vermogen en de deelnemingen op enkelvoudig en
geconsolideerd niveau (SAP FI/CO en BCS). Programmeren in Excel VBA van Equity Pick Up
(EPU), die de waarde van de dochters doorrekent bij de bovenliggende moeders.
Herstelwerkzaamheden op consolidatieniveau (BCS).
Als management consultant ben ik verder verantwoordelijk geweest voor het ontwerpen van een
validatiesysteem voor de financiële vaste activa (beleggingen), het ontwerpen van diverse
controlerapporten inzake de beleggingen, het administratief verwerken van de fusie van
meerdere beleggingsportefeuilles en het adviseren inzake de herstructurering van de
administratieve verwerking van diverse beleggingen in SAP FI/CO en BCS. Daarnaast heb ik een
aanvang gemaakt met het opruimen van datavervuiling in SAP FI/CO en BCS, hetgeen heeft
geleid tot een volgende opdracht (zie 27/09/11 – 14/02/12, Achmea, FRE Change & Control).
Gebruikte pakketten:

Excel, SAP, SAP Fico

Aanvullend specialisme:

Business analysis, Mergers & acquisitions

Branche:

Verzekeringswezen

Voertaal:

Nederlands

Management consultant/controller
Organisatie:

Mondial Assistance

Periode:

februari 2010 - mei 2010

Referentie:

Roald Blankwater

Contact:

roald@blankwater.nl

Taken en verantwoordelijkheden
Als management consultant ben ik verantwoordelijk geweest om na een informatieanalyse een
projectplan op te stellen voor de data integratie van meerdere bronsystemen, Agresso en SAP
BCS.
De implementatie omvatte aanpassingen aan het pakket Agresso (toevoegen van
rapportagevariabelen), het programmeren in Excel VBA van een controle- en uploadmodel ten
behoeve van het overbrengen van de saldibalans uit Agresso naar SAP BCS, het programmeren
in Excel VBA van een Cost Accounting reporting model en het programmeren in Excel VBA van
een Client/Product reporting model.
Voorts heb ik de controller tijdelijk wegens ziekte dienen te vervangen.
Gebruikte pakketten:

SAP

Aanvullend specialisme:

Business control, ERP-implementatie, Management
accounting

Branche:

Verzekeringswezen

Voertaal:

Nederlands

Management consultant
Organisatie:

Achmea

Periode:

september 2008 - februari 2010

Referentie:

Erik Geelen

Contact:

erik.geelen@hotmail.com

Taken en verantwoordelijkheden
Als management consultant ben ik verantwoordelijk geweest voor de onderbouwing van het
eigen vermogen van alle groepsmaatschappijen van Achmea. Daarnaast heb ik de resultaten,
gegeven de onlangs vastgestelde werkwijze met betrekking tot het eigen vermogen (en
deelnemingen), in SAP FI/CO en BCS op nieuw vastgelegd, heb ik de Equity Pick Up (EPU) op
BCS niveau uitgewerkt en getest. Voorst heb ik de Equity Pick (EPU) 2009 op mijn aanwijzingen
naar FI/CO niveau laten vertalen. Daarna heb ik geassisteerd bij de totstandkoming en controle
van de jaarrekening (eigen vermogen, deelnemingen en beleggingen).

Als management consultant ben ik verantwoordelijk geweest voor dat alle niet FI/CO
maatschappijen (zogenaamde OPCO’s) op een juiste wijze een beginbalans 2009 opstelden, de
periode mutaties juist afleiden en deze juist en tijdig aanleverden met behulp van de VBA tool in
SAP BCS. Na analyse van alle jaarrekeningen 2006, 2007 en 2008 en de standen in het oude
consolidatiepakket HFM heb ik de beginstanden 2009 in overleg met alle betrokken
maatschappijen en accountants opnieuw vastgesteld. Daarna volgde een periode van veel
opleidingswerk om de periodemutaties op een juiste wijze aangeleverd te krijgen.
Als management consultant ben ik verantwoordelijk geweest voor het lostrekken en afronden van
het project Implementatie SAP FI/CO en BCS. Ik heb daartoe een validatiemodel in Excel,
Access en VBA ontworpen die rekening hield met alle gewenste sturingsvariabelen. Het
validatiemodel heb ik samen met een projectteam voor alle circa 90 reporting units uitgewerkt. Dit
leidde tot aanpassingen in de vertaaltabellen tussen het oude en nieuwe grootboeksysteem,
aanpassingen van masterdata in het nieuwe grootboeksysteem en aanpassingen van SAP
variabelen en tabellen. Dit heeft geleid tot het kunnen leveren van de jaarrekening 2008 die
geheel in lijn lag met de jaarrekening 2007. Omdat tijdens ons werk was gebleken dat ook in de
oude wereld vele fouten zaten en verkeerde definities werden gehanteerd hebben we de
beginbalans 2009 vervolgens met onze modellen aangepast naar de gewenste situatie. Omdat
de periodieke mutaties ondertussen onaangepast SAP FI/CO in bleven lopen, hebben we ook al
die mutaties met terugwerkende kracht met behulp van onze modellen moeten aanpassen.
Gebruikte pakketten:

Oracle, SAP, SAP Fico

Aanvullend specialisme:

Consolidatie, Corporate finance, ERP-implementatie,
Jaarrekeningenwerk, Managementadvies

Branche:

Verzekeringswezen

Voertaal:

Engels

Projectmanager
Organisatie:

Achmea

Periode:

september 2007 - juni 2008

Referentie:

Heinz Warmerdam

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Als projectmanager ben ik verantwoordelijk geweest voor de analyse, beschrijving en verbetering
van alle primaire en administratieve processen (o.a. FIS) van de divisie Zorg, het schonen van de
grootboeken en bronsystemen van de zorgbedrijven, het opleiden van de medewerkers en het
voorbereiden van de liquidatie van de oud ziekenfondsbedrijven.
Gebruikte pakketten:
Aanvullend specialisme:

Financial analysis, Financial audit, Financial control,
Managementadvies

Branche:

Verzekeringswezen

Voertaal:

Nederlands

Controller

Organisatie:

Cordares Vastgoed

Periode:

april 2007 - augustus 2007

Referentie:

Marco Ris

Contact:

marco@risfinance.nl

Taken en verantwoordelijkheden
Als controller ben ik verantwoordelijk geweest voor de analyse van de primaire en secundaire
processen, het opstellen van SAS 70 Type 1 beschrijvingen, het ontwerpen van
rapportages inzake het indirecte vastgoed, de implementatie van de
administratie van Vastgoedpools en het opzetten van administraties van 5
recentelijk overgenomen vastgoed CV’s in SAP FI/CO/RE.
Gebruikte pakketten:

Excel, SAP Fico

Aanvullend specialisme:

ERP-implementatie, Financial control

Branche:

Bouw & vastgoed

Voertaal:

Nederlands

Management consultant
Organisatie:

Achmea

Periode:

oktober 2006 - april 2007

Referentie:

Heinz Warmerdam

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Als management consultant ben ik verantwoordelijk geweest voor het hervinden van de
aansluiting
tussen het bronsysteem IKAZ en het boekhoudsysteem FIS voor wat betreft de
premie/debiteurenstroom. Hiertoe heb ik de diverse grootboeken, vertaaltabellen
en bronsystemen geanalyseerd, de vertaaltabel geherdefinieerd, de diverse
grootboeken geschoond van alle vervuiling en voor onderbouwing voor de
balansdossiers gezorgd. Voorts heb ik controlemodellen opgezet, de processen
beschreven en medewerkers opgeleid.
Gebruikte pakketten:

Excel

Aanvullend specialisme:

Financial control, Jaarrekeningenwerk

Branche:

Verzekeringswezen

Voertaal:

Nederlands

Projectmanager
Organisatie:

Cordares Pensioenen

Periode:

maart 2006 - oktober 2006

Referentie:

Ferdy Hieselaar

Contact:

f.hieselaar@ziggo.nl

Taken en verantwoordelijkheden
Als projectmanager ben ik verantwoordelijk geweest voor de coördinatie en het leveren van
inhoudelijke ondersteuning aan de totstandkoming van de jaarverslagen 2005 voor 13 Pensioenen 15 CAO-bouw gerelateerde fondsen.
Ik heb daartoe in MS Project een uitgebreide planning opgezet, waarop ik alle leverende
afdelingen wist vast te pinnen. Ik beoordeelde de opgestelde jaarverslagen en controledossiers
en ik stelde de SAS 70 type 2 dossiers voor de fondsen samen. Ik fungeerde als counterpartner
voor de controlerend accountant en na goedkeuring van de diverse jaarverslagen heb ik de DNB
staten en de DRA rapportages voor diverse pensioenfondsen ingevuld.
Daarna heb ik diverse beleids- en verantwoordingsnota’s (jaar, kwartaal, maand) opgesteld voor
de besturen van een aantal grote fondsen. Voorts heb ik de liquidatie van het Vakantiefonds en
het Risicofonds voor de Bouwnijverheid voorbereid, alle lijken in de kast opgeruimd (PeopleSoft
en bronsystemen) en een adviesnota inzake liquidatie geschreven en mondeling toegelicht bij het
Pensioenfondsbestuur.
Gebruikte pakketten:

Hyperion

Aanvullend specialisme:

Jaarrekeningenwerk, Planning & control, Risk & compliance

Branche:

Financiële instellingen

Voertaal:

Nederlands

Projectmanager
Organisatie:

Nederlands Vaccin Instituut

Periode:

oktober 2003 - maart 2005

Referentie:

Ben van der Zeijst

Contact:

zeijst@euriskein.org

Taken en verantwoordelijkheden
Na de aanslag op het WTC van 11 september 2001 ben ik als projectmanager verantwoordelijk
voor de productie van Pokkenvaccin en toebehoren (reconstitutievloeistof, toedieningsnaalden,
bijsluiters, overige toebehoren en draaiboeken) om een eventuele bio-terroristische aanslag met
Wilde pokken op te kunnen vangen.
Na mijn verzelfstandiging per oktober 2003 ben ik door de directie gevraagd om als interim de
kwaliteitsdossiers van het project af te ronden, deze door IGZ te laten goedkeuren en een
eindverantwoording te schrijven voor het ministerie van VWS en de ministerraad.
Gebruikte pakketten:
Aanvullend specialisme:
Branche:

Farmacie

Voertaal:

Nederlands

Controller
Organisatie:

Nederlands Vaccin Instituut

Periode:

oktober 2003 - april 2004

Referentie:

Ben van der Zeijst

Contact:

zeijst@euriskein.org

Taken en verantwoordelijkheden
Op 1 januari 2003 wordt de divisie Vaccins van het RIVM, waar ik reeds jaren als controller werk,
verzelfstandigd. Het agentschap NVI wordt opgericht en er wordt overgegaan van het kasverplichtingenstelsel naar het baten-lastenstelsel.
Als controller ben ik verantwoordelijk voor het opstellen van de openingsbalans en het opstellen
van een nieuwe sturings- en verantwoordingsmodel. Ik zorg ervoor dat conform het vastgestelde
sturings- en verantwoordingsmodel alle administratieve systemen, processen en procedures van
scratch af aan opgebouwd worden (SAP FI/CO/MM/PS/PP), urenverantwoording, decentraal
bestelsysteem, kostprijzen en tarieven, etc.).
Na mijn verzelfstandiging per oktober 2003 ben ik door de directie gevraagd om als interim de
eerste baten-lastenstelsel jaarrekening van het NVI op te leveren en de fusie per 1 januari 2004
met de overheidsstichting SVM, die de logistiek keten van de vaccins reeds jaren verzorgt, in
goede banen te leiden.
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Gebruikte pakketten:

SAP, SAP Fico

Aanvullend specialisme:

Business control, Corporate finance, ERP-implementatie,
Financial control, Interne en externe rapportages,
Jaarrekeningenwerk, Managementadvies, Planning & control

Branche:

Farmacie

Voertaal:

Nederlands

