Profiel van Miranda
Geboortedatum:

18-07-1985

Inzetbaar als:

Financial controller
Business controller
Financial controller

Inzetbaar per:

01-10-2020

Uurtarief:

€ 71-85 per uur

Uren inzetbaar:

24 tot 36 uur

Regio:

Zuid-Holland

Kennis en vaardigheden
Pakketkennis:

Accountview, Caseware, Exact, Excel, SAP, SAP Fico, Unit 4

Branche ervaring:

Accountancy, ICT, Onderwijs, Telecommunicatie,
Verzekeringswezen, Zakelijke dienstverlening, Zorg & welzijn

Specialisme:

AO/IB specialisme, Financial analysis, Financial audit,
Financial control, Interne en externe rapportages,
Jaarrekeningenwerk, Planning & control

Financiele kennis:

Dutch GAAP, IFRS

Talen:

Nederlands,Engels

Relevante werkervaring
Accountant a.i.
Organisatie:

Verstegen Accountants en Adviseurs

Periode:

februari 2019 - mei 2019

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Ondersteuning in busy season bij de controle van jaarrekeningen in met name de zorgsector.

Gebruikte pakketten:
Aanvullend specialisme:
Branche:
Voertaal:

Nederlands

Expert interne controle a.i.
Organisatie:

Careyn

Periode:

december 2017 - januari 2019

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Binnen Careyn verantwoordelijk voor de afdeling interne controle. Deze afdeling is gericht op de
zorg in het kader van zowel de WLZ als de ZVW en de WMO. Enerzijds gericht op de juistheid,
tijdigheid en volledigheid van de opbrengstverantwoording. Anderzijds op de rechtmatigheid van
de registratie en declaratie van zorg. Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van
een verbeterd intern beheersingsprogramma.
Gebruikte pakketten:
Aanvullend specialisme:
Branche:

Zorg & welzijn

Voertaal:

Nederlands

Zelfstandig Professional
Organisatie:

Eigen Onderneming

Periode:

januari 2014 - heden

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Begin 2014 heb ik de keuze gemaakt mijn carrière voort te zetten als zelfstandig professional.
Mijn missie is het op interim-basis uitvoeren van uitdagende financiële projecten met focus op
procesoptimalisatie en het oplossen van problemen.
Wat kan ik voor u betekenen?

Als binnen uw organisatie de (financieel gerelateerde) processen niet geheel soepel
verlopen, ben ik in staat deze structureel te verbeteren, een echte efficiencyslag te
realiseren;
Dit is te combineren met een eventuele tijdelijke uitval van financiële posities zoals uw
finance manager of uw controller;

Door mijn achtergrond als registeraccountant doe ik dit onafhankelijk en met een continue
focus op kwaliteit.

Interim Management heeft mijn voorkeur vanwege het op korte termijn willen behalen van
resultaten en het hierdoor snel moeten kunnen schakelen. En uiteraard vanwege de afwisseling
en flexibiliteit, ik excelleer als ik vrijheid en vertrouwen in werken krijg.
Gebruikte pakketten:
Aanvullend specialisme:
Branche:

Zakelijke dienstverlening

Voertaal:

Nederlands

Reviewleider
Organisatie:

CZ

Periode:

augustus 2016 - december 2017

Referentie:

Ramon van der Heijden

Contact:

06-12516326

Taken en verantwoordelijkheden
Vanuit CZ verantwoordelijk voor het coördineren van en uitvoeren van reviews op de
zelfonderzoeken van zorginstellingen (zowel medisch specialistische zorg als curatieve GGZ).
Deze zelfonderzoeken zijn gericht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van declaraties van
zorginstellingen aan zorgverzekeraars.
Gebruikte pakketten:

Excel

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Financial audit, Risk & compliance,
Riskmanagement

Branche:

Verzekeringswezen

Voertaal:

Nederlands

Reviewleider
Organisatie:

Zorg en Zekerheid

Periode:

juni 2015 - april 2016

Referentie:

Manon Teng

Contact:

0613114599

Taken en verantwoordelijkheden

Namens Zorg en Zekerheid onderdeel van beide landelijke kernteams wat betreft de
zelfonderzoeken (zowel medisch specialistische zorg als curatieve GGZ).
Hierbij was ik verantwoordelijk voor het coördineren van en uitvoeren van reviews op de

zelfonderzoeken van zorginstellingen. Met deze rol heb ik zowel maatschappelijke
belangen als de belangen van Zorg en Zekerheid behartigd. Ik was de schakel tussen
Zorg en Zekerheid, verschillende zorginstellingen, andere zorgverzekeraars en
brancheorganisaties.

Gebruikte pakketten:

Excel

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Financial audit, Risk & compliance,
Riskmanagement

Branche:

Zorg & welzijn

Voertaal:

Nederlands

Adviseur interne controle
Organisatie:

Sint Franciscus Gasthuis

Periode:

november 2014 - juni 2015

Referentie:

Anneke Wolfs

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Coördinerende rol bij het zelfonderzoek uitgevoerd in het kader van de handreiking
rechtmatigheidscontroles medisch specialistische zorg 2014 en bijbehorende rapportage.
Aangesteld ten behoeve van de ontwikkeling en implementatie van een verbeterd intern
beheersingsprogramma, met als voornaamste aandachtsgebied de registratie en
declaratie van zorgactiviteiten.

Gebruikte pakketten:
Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme

Branche:

Zorg & welzijn

Voertaal:

Nederlands

Beleidsmedewerker financien
Organisatie:

Hogeschool Utrecht

Periode:

februari 2014 - augustus 2014

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Aangesteld ten behoeve van de ontwikkeling en implementatie van een verbeterd intern
beheersingsprogramma.
Hieruit voortvloeiend een bijdrage geleverd aan de verbetering van de interne beheersing
van de private activiteiten van de Hogeschool.
Daarnaast een coördinerende rol vervuld bij de centralisatie van het ondersteunend
personeel van de Hogeschool.

Gebruikte pakketten:
Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme

Branche:

Onderwijs

Voertaal:

Nederlands

SPOC accounting
Organisatie:

KPN

Periode:

april 2013 - november 2013

Referentie:

Danny Spee

Contact:

0620107008

Taken en verantwoordelijkheden
KPN Consulting is het ICT-adviesbedrijf van KPN, waar ruim 1.000 professionals werkzaam zijn.
Ik was hier werkzaam in de functie van 'SPOC' Accounting (ook wel: Single Point of Contact). Dit
is een spilfunctie tussen het finance SSC, financial control en business control. Hierbij in eerste
instantie verantwoordelijk geweest voor het maandafsluitingsproces. Daarnaast initiator van
diverse verbetertrajecten in de financiële processen, vooral gerelateerd aan de projectinrichting.
Gebruikte pakketten:

SAP, SAP Fico

Aanvullend specialisme:

Business analysis, Financial control, Interne en externe
rapportages, Management accounting, Planning & control

Branche:

Telecommunicatie

Voertaal:

Nederlands

Assistent-manager (RA)
Organisatie:

KPMG

Periode:

januari 2010 - december 2012

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Cliënten betroffen corporate clients, ondernemingen in het MKB en instellingen in de

(semi-) publieke sector.
Varieert van transport en logistiek, productie, technische dienstverlening, een universiteit,
een ziekenhuis tot een pensioenfonds.
Onderdeel van het controleteam van onder andere Damco Netherlands (onderdeel van
Maersk), Imtech, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Havenziekenhuis.
Ervaren in het identificeren van kansen tot procesverbetering en -optimalisatie.
Binnen KPMG opgeleid tot “trusted advisor”.

Gebruikte pakketten:
Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Consolidatie, Financial analysis, Financial
audit, Interne en externe rapportages, Jaarrekeningenwerk

Branche:

Accountancy

Voertaal:

Nederlands

Senior Assistent Accountancy (RA)
Organisatie:

Mazars

Periode:

september 2002 - december 2009

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Werkzaam in de MKB-controlepraktijk met een sterk variërend cliëntenpakket.
Ervaren met het ontwikkelen van managementrapportages en inhoudelijke analyses op
tactisch niveau.
Naast werkzaamheden in de controlepraktijk eveneens ervaring opgedaan in het op- en
samenstellen van jaarrekeningen (middels CaseWare en CaseView).
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Gebruikte pakketten:

Caseware

Aanvullend specialisme:

Jaarrekeningenwerk

Branche:

Accountancy

Voertaal:

Nederlands

