Profiel van Bram
Geboortedatum:

23-01-1963

Inzetbaar als:

Financieel adviseur
Treasurer
Financieel adviseur

Inzetbaar per:

03-01-2022

Uurtarief:

€ 101-115 per uur

Uren inzetbaar:

8 tot 40 uur

Regio:

Noord-Holland

Kennis en vaardigheden
Pakketkennis:

Afas, Cognos, Excel

Branche ervaring:

Financiële instellingen, Onderwijs, Overheden, Overige nonprofit, Semi-overheid, Zakelijke dienstverlening, Zorg &
welzijn

Specialisme:

Budgettering, Business analysis, Business control, Corporate
finance, Financial analysis, Financial audit, Forecasting,
Governance, Jaarrekeningenwerk, Management accounting,
Managementadvies, Planning & control, Project control, Risk
& compliance, Riskmanagement, Treasury

Financiele kennis:

Basel II, Dutch GAAP

Talen:

Nederlands,Engels

Relevante werkervaring
Onafhankelijk financieel professional
Organisatie:

Eigen Kantoor

Periode:

januari 2007 - heden

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Rollen: (project)manager, concern-controller, adviseur, treasurer en strategisch sparringpartner.

Klanten: zorg (cure en care), onderwijs, publieke sector, charitatieve en financiële instellingen.
Opdrachten o.a.:
Zuidwester (Middelharnis): concern controller a.i.;
Florence (Rijswijk); Argos (Schiedam); Zorgpartners Midden-Holland en Gemiva SVG
(Gouda); Pieter van Foreest (Delft); Woonzorg Haaglanden, Saffier, Cardia (Den Haag),
ASVZ (Sliedrecht);
Het Raamwerk (Noordwijkerhout): verantwoordelijk voor opstellen
(vastgoed)businessplannen;
ROC Midden Nederland (Utrecht): verantwoordelijk voor verbeteren financiële processen;
opzetten AO/IC en shared-serviceconcept; risicomanagement; jaarrekening en
financieringsbeleid;
GGZ Breburg (Tilburg): verantwoordelijk voor sturen op cashflows (bijzonder beheer bij
bank);
Dierenbescherming (Den Haag): verantwoordelijk voor herinrichten financiële functie na
fusie;
Espria (Meppel): verantwoordelijk voor opzetten Concern Treasury en
financieringsstrategie;
Ziekenhuis MCL/Zorggroep Friesland: verantwoordelijk voor opstellen businessplan
nieuwbouw;
Gemeente Amsterdam: verantwoordelijk voor beleidsadvisering wethouder over
deelnemingen;
Waarborgfonds voor de Zorgsector: analyseren van diverse businessplannen (cure en
care);
Ziekenhuis Rivierenland (Tiel): verantwoordelijk voor inrichten datawarehouse (Cognos);
2005-2007: ING bank, principal public- en zorgsector. Leidinggeven aan afdeling (12 Fte),
verantwoordelijk voor risicomanagement, compliance en financiële structurering
kredietaanvragen;
2000-2005: Deloitte (consultancy), senior manager public sector (rijks- en lokale overheid,
zorg en
onderwijs). Leidinggeven aan en verantwoordelijk voor diverse projecten, max. 40 Fte.;
1999-2000: Haighton Treasury & Interim Service, treasury consultant zorg en onderwijs;
1993-1999: BNG bank, senior accountmanager zorg, onderwijs en woningbouw;
1989-1993: ABN Amro bank, trainee en accountmanager zakelijk (MKB);
1987-1989: ministerie van Binnenlandse Zaken, beleidsmedewerker AO/IC en
budgettering;
1985: Tweede Kamer, fractie en persoonlijk medewerker.
Gebruikte pakketten:
Aanvullend specialisme:
Branche:

Zakelijke dienstverlening

Voertaal:

Nederlands

Concern controller
Organisatie:

Zuidwester

Periode:

maart 2019 - juli 2019

Referentie:

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

het (onafhankelijk) adviseren van de Raad van Bestuur en het management op
financieel/bedrijfseconomisch terrein
verantwoordelijk voor begroting
(optimaliseren) managementrapportages
coördinatie met zorgkantoor
risicomanagement
bedrijfsontwikkeling
planning en control
opstellen businessplan voor de financiering van het Strategisch Vastgoed Plan

Gebruikte pakketten:

Excel

Aanvullend specialisme:

Budgettering, Business control, Corporate finance,
Management accounting, Managementadvies, Planning &
control, Risk & compliance, Riskmanagement, Treasury

Branche:

Zorg & welzijn

Voertaal:

Nederlands

Project controller / derivaten specialist
Organisatie:

Deutsche Bank

Periode:

oktober 2017 - mei 2018

Referentie:

Alex van Dam

Contact:

alex-van.dam@db.com
+31 6 51520480

Taken en verantwoordelijkheden
In het kader van het Uniform Herstelkader Derivaten (UHK):

analyseren van lening- en derivaten-contracten
marktwaarde berekenen met behulp van cashflows en rentecurves in Bloomberg
herstellen van complexe derivaten
het opstellen van compensatievoorstellen

Gebruikte pakketten:

Excel

Aanvullend specialisme:

Financial analysis, Project control, Treasury

Branche:

Financiële instellingen

Voertaal:

Nederlands

Treasurer en vastgoedcontroller
Organisatie:

GGZ Breburg

Periode:

april 2016 - februari 2018

Referentie:

Henk Schottert

Contact:

H.Schottert@ggzbreburg.nl
+31 6 26787579

Taken en verantwoordelijkheden

inrichten treasuryfunctie
project opstellen businessplanformat
opstellen cashflowprognose
optimaliseren werkkapitaal
inrichten vastgoed control
analyseren subsidies m.b.t. Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ)

Gebruikte pakketten:

Afas, Excel

Aanvullend specialisme:

Budgettering, Business control, Forecasting, Governance,
Jaarrekeningenwerk, Planning & control, Project control,
Treasury

Branche:

Zorg & welzijn

Voertaal:

Nederlands

Business controller / Treasurer / Riskmanager / Projectleider
Organisatie:

ROC Midden Nederland

Periode:

maart 2007 - heden

Referentie:

Michel Labij

Contact:

m.labij@rocmn.nl
030-7541700

Taken en verantwoordelijkheden
Diverse rollen als business-controller, riskmanager, treasurer en projectleider AO/IC (van
2007/2009) in een fusie-organisatie. Vanaf 2010 parttime treasurer/sparring partner (interimopdracht).
Opdracht:

verbeteren financiële processen, managementrapportages en risicomanagement
opzetten AO/IC, shared-serviceconcept en inrichten treasuryfunctie (o.a. treasurystatuut,

procuratie- en mandateringsmodel)
herstructurering lening- en beleggingsportefeuille.
aantrekken financiering door middel van schatkistbankieren.
voorbereiden en lid treasurycommissie
opstellen diverse beleidsnotities met betrekking tot risico’s, renteswap, jaarrekening, etc.

Gebruikte pakketten:

Afas, Excel, Visio

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Budgettering, Business analysis,
Business control, Financial analysis, Forecasting,
Governance, Jaarrekeningenwerk, Management accounting,
Managementadvies, Planning & control, Project control, Risk
& compliance, Riskmanagement, Treasury

Branche:

Onderwijs

Voertaal:

Nederlands

Raad van Toezicht / voorzitter auditcommissie
Organisatie:

Zorggroep Almere

Periode:

januari 2014 - heden

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Zorggroep Almere is een 1e lijnzorg organisatie met VVT, farmacie, revalidatie,
jeugdgezondheidszorg, wijkverpleging, etc.
omzet ca. € 150 mln.
toezichtstaken (financieel, fiscaal, vastgoed en ICT)
werkgeversrol
goedkeuren strategie, jaarrekening, begroting, investeringen en financiering

Gebruikte pakketten:

Excel

Aanvullend specialisme:

Governance, Jaarrekeningenwerk, Managementadvies

Branche:

Zorg & welzijn

Voertaal:

Nederlands

Project controller / treasurer
Organisatie:

De Dierenbescherming

Periode:

februari 2015 - december 2017

Referentie:

Monique Bomgaars

Contact:

Monique.Bomgaars@dierenbescherming.nl

+31 6 42036956
Taken en verantwoordelijkheden
In verband met de fusie tussen ca 30 lokale afdelingen en de landelijke vereniging:
het inrichten van de treasuryfunctie
opstellen liquiditeitsprognose en herstructureren financierings- en beleggingsportefeuille
actualiseren beleggingsbeleid op basis van duurzame en maatschappelijke verantwoorde
criteria
vernieuwen overeenkomst met de vermogensbeheerder

Gebruikte pakketten:

Afas, Excel

Aanvullend specialisme:

Forecasting, Governance, Jaarrekeningenwerk,
Managementadvies, Planning & control, Project control,
Treasury

Branche:

Overige non-profit

Voertaal:

Nederlands

Project controller, projectleider en treasurer
Organisatie:

Florence

Periode:

februari 2010 - mei 2017

Referentie:

Ap Roelofs

Contact:

Ap.Roelofs@florence.nl
070-7544426

Taken en verantwoordelijkheden

jaarlijks (op basis van wijzigingen in het strategisch vastgoedplan) analyseren
financieringsbehoefte en opstellen/actualiseren businessplan en impairment rapportage
ten behoeve van jaarrekening
leningenportefeuille en zekerheden herstructureren
aantrekken financiering (vastgoed en exploitatie)
selectie nieuwe huisbankier
aanvragen borging bij het waarborgfonds WfZ

Gebruikte pakketten:
Aanvullend specialisme:

Budgettering, Financial audit, Forecasting, Governance,
Jaarrekeningenwerk, Managementadvies, Planning & control,
Project control, Treasury

Branche:

Zorg & welzijn

Voertaal:

Nederlands

Beleidsadviseur deelnemingen
Organisatie:

Gemeente Amsterdam

Periode:

juni 2015 - oktober 2015

Referentie:

Linda Fledderus

Contact:

l.fledderus@amsterdam.nl
+31 6 23213073

Taken en verantwoordelijkheden

Het evalueren (effectiviteit), analyseren en actualiseren van het (politiek gevoelige)
beloningsbeleid van de gemeente met betrekking tot haar deelnemingen waarvan zij
(mede)aandeelhouder is.
Een database ontworpen met bedrijfs- en persoonsgegevens, kwalitatieve
beleidsinformatie (governance) en kwantitatieve gegevens (analyse van belonings- en
bedrijfskerngegevens).
Voor de wethouder/gemeenteraad opstellen evaluatierapport en beleidsadvies
beloningsbeleid.

Gebruikte pakketten:

Excel

Aanvullend specialisme:

Governance, Managementadvies, Project control

Branche:

Overheden

Voertaal:

Nederlands

Senior Manager
Organisatie:

Deloitte

Periode:

juni 2000 - maart 2005

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Klanten: ministeries, agentschappen, ZBO’s, provincies, gemeenten, onderwijs en ziekenhuizen.
Taken en verantwoordelijkheden:

Commercieel en inhoudelijk verantwoordelijk voor diverse projecten
Taskforce Project en programmamanagement; Europese aanbestedingen (bidmanager)
Marktbewerking en productontwikkeling, zoals oprichten (Europees) kenniscentrum
batenlastenstelsel (BLS) en geven van workshops AO/IC, kostprijsberekening en
budgettering
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Gebruikte pakketten:

Excel, Visio

Aanvullend specialisme:

Activity based costing, AO/IB specialisme, Budgettering,
Business analysis, Business control, Business planning,
Corporate finance, Due diligence, Financial analysis,
Forecasting, Governance, Management accounting,
Managementadvies, Managementondersteuning, Planning &
control, Project control, Risk & compliance,
Riskmanagement, Treasury, Turnaround management, Value
based management

Branche:

Zakelijke dienstverlening

Voertaal:

Nederlands

