Profiel van Frans
Geboortedatum:

24-04-1963

Inzetbaar als:

Financieel directeur/CFO
Groupscontroller
Financieel directeur/CFO

Inzetbaar per:

01-01-2022

Uurtarief:

€ 101-115 per uur

Uren inzetbaar:

8 tot 40 uur

Regio:

Zuid-Holland

Kennis en vaardigheden
Pakketkennis:

Accountview, Afas, Exact, Exact Globe, Exact Windows,
Excel, Hyperion, JD Edwards, Microsoft Dynamics NAV,
Oracle, SAP, Speedbooks, Twinfield

Branche ervaring:

Bouw & vastgoed, Handel, Logistiek / transport, Maritieme
diensten, Olie, gas & energie, Productie, Retail

Specialisme:

Activity based costing, Budgettering, Business analysis,
Business control, Consolidatie, Corporate finance, Due
diligence, ERP-implementatie, Financial analysis, Financial
control, Forecasting, Governance, IFRS implementatie,
Interne en externe rapportages, Jaarrekeningenwerk,
Management accounting, Managementadvies,
Managementondersteuning, Mergers & acquisitions,
Planning & control, Project control, Treasury, Turnaround
management, Value based management

Financiele kennis:

Dutch GAAP, IFRS, SOX, US GAAP

Talen:

Nederlands,Engels,Duits,Frans

Relevante werkervaring
Financieel Directeur ai
Organisatie:

PipeLife Nederland BV

Periode:

februari 2019 - heden

Referentie:

Menno Bos (Robert Half)

Contact:

06-31998793

Taken en verantwoordelijkheden
Verantwoordelijk voor de afdeling Finance & Control en ICT. (Totaal 8 fte.).
Rapporterend aan Algemeen Directeur.
Verantwoordelijkheden:
Fungeren als sparringpartner binnen MT;
Eindverantwoordelijk voor maandrapportages, Latest Estimats (BF0/BF1) en opstarten
budgetproces 2020;
Opstarten planningsproces voor rapportages, budget en BF0/BF1;
Afronden jaarrekening 2017 voor belastingaangifte;
Werven van een Business Controller en Accounting Manager;
Herstructureren van de finance afdeling met een focus op vastlegging naar een afdeling
met een juiste en tijdige informatiestroom richting MT en OT;
Strategy meeting 2019 voorbereiden;
Openstaande punten uit Internal Audit report 2017 verwerken.

Gebruikte pakketten:

Hyperion, SAP, SAP Fico

Aanvullend specialisme:

Budgettering, Business analysis, Business control, Financial
analysis, IFRS implementatie, Interne en externe
rapportages, Jaarrekeningenwerk, Management accounting,
Planning & control

Branche:

Productie

Voertaal:

Nederlands

Group Controller
Organisatie:

Wolters Kluwer

Periode:

maart 2018 - september 2018

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Verantwoordelijk voor de afdeling Finance & Control binnen de BU Law & Regulatory, 3 entiteiten
(totaal 6 fte.). Rapporterend aan GM en CFO van de divisie.
Verantwoordelijkheden:

Fungeren als sparringpartner binnen MT
Verantwoordelijk voor maandrapportages, LE2&3 en Budget2019
Herstructureren en reorganiseren van het Order-to-Cash proces welke uitbesteed is bij
een third party in de UK en het verbeteren van de datastroom van deze partij voor upload

naar SAP
Verbeteren Royalty proces

Gebruikte pakketten:

Excel, Hyperion, SAP

Aanvullend specialisme:

Business control, Consolidatie, Financial control,
Governance, Interne en externe rapportages,
Managementadvies, Planning & control

Branche:

Media

Voertaal:

Engels

CFO/Head of finance
Organisatie:

Tiqets

Periode:

januari 2017 - maart 2018

Referentie:

S. Pillen

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Head of Finance & Legal/CFO:

Verantwoordelijk voor de afdelingen Finance & Control en Legal van een drietal
vennootschappen (NL 2 incl. Holding/US 1) (Totaal 6 fte, 5 FA en 1 Legal Counsel)
Rapporterend aan CEO en COO

Verantwoordelijkheden Finance & Control:

Maandelijkse managementinformatie
Opstellen en bewaken budgetten (IFRS)
Dagelijkse CF rapportage
Controle op procedures/administratieve organisatie
Uitvoeren en bewaken interne controle maatregelen
Samenstellen jaarrekeningen en consolidatie i.s.m. Hfd.Adm.
Cash management
Verwerken van Contracten in de back office (Prijzen/VAT/etc.)
Verzekeringsportefeuille
Fiscale aangelegenheden
Aanspreekpunt voor banken, accountant, advocaat en fiscaal adviseur

Verantwoordelijkheden Legal:

Contract management
Beoordelen contracten met nieuwe Suppliers/Venues/distributors & affiliates

Buitenlandse Distributor contracten in o.a. China

Belangrijkste resultaten:

Reorganisatie financiële administratie en opzetten nieuwe FA team
Participeren in series B funding ronde
Opzetten nieuwe maandrapportage, CF rapportage en afdelings- (CC) rapportage
Verzorgen aangifte btl.BTW vanaf 2014-2017YTD
Opzetten en implementeren nieuwe AO/IC procedures
Opzetten US entiteit (Transfer pricing)

Gebruikte pakketten:

Excel, Twinfield

Aanvullend specialisme:

Budgettering, Business analysis, Business control,
Consolidatie, Corporate finance, Due diligence, Financial
analysis, Forecasting, Governance, IFRS implementatie,
Jaarrekeningenwerk, Management accounting, Treasury

Branche:

ICT

Voertaal:

Engels

Groupcontroller
Organisatie:

Katara Hospitality

Periode:

januari 2016 - augustus 2016

Referentie:

R.K. Kennedy

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Rapportage en consolideren van 16 Europese entiteiten (waaronder een vijftal vastgoed
entiteiten) naar Qatar ten behoeve van maandrapportage en jaarrekening (van local
GAAP naar IFRS)
Verzorgen van de performance rapportages van de Hotels (in samenwerking met de
Hotel controllers)
Verantwoordelijk (in samenwerking met Director Tax in Qatar) voor VPB en BTW aangifte
Herstructureren van leningen register en lening structuur
Herstructureren van de administratie en de rapportage
Leiding aan een klein team

Gebruikte pakketten:

Accountview, Hyperion

Aanvullend specialisme:

Consolidatie, Corporate finance, Financial control,
Forecasting, IFRS implementatie, Jaarrekeningenwerk,
Management accounting

Branche:
Voertaal:

Engels

Financieel Directeur (Mede eigenaar)
Organisatie:

PlantDeco International BV

Periode:

januari 2010 - december 2014

Referentie:

P.J. van Heteren

Contact:

06-13493607

Taken en verantwoordelijkheden
Verantwoordelijk voor de afdelingen Administratie & Controlling, Fiscaal, ICT, Treasury,
Cashmanagement, Productie, Logistiek (allen in Nederland en Polen), Magazijn, Inkoop (direct:
12 FTE, indirect: 40-250 FTE).
Eindverantwoordelijk voor budgettering, rapportages, jaarrekening welke door controller
worden opgesteld en besproken binnen directieteam;
Verantwoordelijk voor een aantal grote accounts zoals JUMBO, Hoogvliet,
Dekamarkt/Dirk van de Broek, VOMAR, ALDI (NL) en LIDL;
Levering aan bouwmarkten (Praxis, Brico en OBI).
Bij JUMBO en Intratuin deelgenomen aan een werkgroep voor indeling winkel- en
schapruimte (bij JUMBO heeft dat geleid tot wekelijkse wisselend arrangement in zes
prijsklasse met een omzet stijging van €1 naar €2 mln.)

Met betrekking tot de inkoop:
Contact met importeurs en producenten in Europa en China
Eigen inkoop betreft de inkoop van ondergronden (keramiek/glas/hout/zink/ect) in Europa
en China
Het bezoeken van de beurs en fabrieken in China en meerdere beurzen en fabrieken in
Europa

Implementeren van een nieuwe website voor het online bestellen van plantenarrangementen.
Samen met mede directeur (ook eigenaar) verantwoordelijk voor de strategie en aansturing van
het bedrijf.
Belangrijkste resultaten:
Automatisering en digitalisering productie en administratie proces (AFAS);
Transitie vanaf pioniersfase;
Herfinanciering, vernieuwend in de plantenarrangementen branche (gezien als “de
Riviera Maison onder de plantenarrangeurs”)

Gebruikte pakketten:

Afas, Excel

Aanvullend specialisme:

Budgettering, Business analysis, Consolidatie, Financial
control, Jaarrekeningenwerk, Planning & control, Treasury,
Turnaround management

Branche:

Handel

Voertaal:

Nederlands

Interim Finance & Accounting Manager
Organisatie:

StatoilHydro

Periode:

december 2008 - augustus 2009

Referentie:

Dhr. G.Eggink

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Verantwoordelijk voor de afdeling accounting (10 FTE)
Leiding geven aan een klein team van accountants (9 in NL en 1 in BE)
Verantwoordelijk voor het rapporteren (maandelijks en kwartaal) van 11 entiteiten aan het
hoofdkantoor in Noorwegen
Voorbereiden van de VPB aangifte
Verantwoordelijk voor internal en external audits (volgens SOX richtlijnen)
Verantwoordelijk voor het implementeren en verbeteren van SOX procedures
Verantwoordelijk voor het Cash Call en cash management proces
Contact persoon voor interne partijen (o.a. Corporate Accounting en buitenlandse BU’s)
en externe partijen zoals accountants en de Belastingdienst
Ondersteunen van de General Manager

Belangrijkste resultaten:
Creëren van een accounting team
Opzetten van een maandelijkse cyclus voor management rapportage

Gebruikte pakketten:

Exact Globe, Hyperion

Aanvullend specialisme:

Business control, Consolidatie, Management accounting,
Treasury

Branche:

Olie, gas & energie

Voertaal:

Engels

Financieel Directeur
Organisatie:

Kennemer Schagen Industries

Periode:

november 2007 - november 2008

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Verantwoordelijk voor de afdelingen Corporate Control, Administratie,
Treasury/Cashmanagement, Personeelszaken, Automatisering voor meerdere
werkmaatschappijen (5) + Holding van Kennemer Group in Nederland en in Polen (3) en 1
vastgoed BV (van de familie en buiten de groep) (7 fte in NL en 3 fte in PL).
Fungeren als sparringpartner Algemeen Directeur
Vormgeven aan (financieel) strategisch beleid
Verantwoordelijk voor rapportages (maand/half jaar) welke door Concerncontroller,
Business Controller en Hoofd administratie (per land) worden opgesteld, en besproken
binnen directieteam
Opzetten, optimaliseren van een projectadministratie in EXACT Globe met bijbehorende
rapportage
Verantwoordelijk voor Financiering, Administreren van, Control en Rapportage op Turn
Key projecten
Verantwoordelijk voor samenstelling van de jaarrekening en opstellen directieverslag,
cijfermatige aanlevering door en bespreken met Concerncontroller en Hoofd administratie
Samen met de CEO opzetten van 2 nieuwe activiteiten in Polen
Leiding geven aan het proces voor het opzetten van een centrale administratie (AO/IC en
automatisering) in Polen
Bepalen van ICT beleid i.o.m. ICT manager
Verantwoordelijk voor fiscale aangelegenheden
Tezamen met de CEO verantwoordelijk voor de (financiering van de) acquisitie van een
onderneming in Finland. Verantwoordelijk tezamen met Deloitte voor de due diligence
Aanspreekpunt voor banken, accountant en fiscaal adviseur

Gebruikte pakketten:

Exact Globe, Excel

Aanvullend specialisme:

Business control, Consolidatie, Corporate finance, Due
diligence, Jaarrekeningenwerk, Management accounting

Branche:

Productie

Voertaal:

Nederlands

Financieel Directeur (eerst 6 mnd interim)
Organisatie:

Heemskerk

Periode:

maart 2003 - oktober 2007

Referentie:

Martin van Bohemen

Contact:

06-23375988

Taken en verantwoordelijkheden

Verantwoordelijk voor de afdelingen Finance,
HR, ICT en Sales van vennootschappen in binnen - en buitenland
(Nederland/Duitsland/Oostenrijk en Tsjechië. (Totaal 14 fte) Daarnaast
rechterhand DGA en in die verantwoordelijkheid leidinggevend over 70 fte in
binnen - en buitenland.
Verantwoordelijkheden
Financiën:
Maandelijkseen wekelijkse managementinformatie van 6 BV’s; opstellen en bewaken budgetten
van 6 B.V.’s, opstelling door Hfd Adm. (waaronder Holding);
Controle
op procedures/administratieve organisatie(Groep);
Uitvoeren
en bewaken interne controle maatregelen;
Samenstellen
jaarrekeningen en consolidatie i.s.m. Hfd.Adm.;
Opzetten
Cash management;
Nieuwe
bankier en faciliteit;
Verzekeringsportefeuille;
Fiscale
aangelegenheden

Verantwoordelijkheden
Automatisering:
Begeleiden
proces voor uitbreiding gebruik van Florisoft in combinatie met Internet binnen
alle vestigingen en grote klanten;
initiëren
overgang en implementeren Exact globe.
Verantwoordelijkheden
Personeelszaken:
(Opzetten
van procedures voor) algehele personeelsbeleid;
Salarisadministratie
(uitgevoerd door HR functionars);
Algemene
personeelsrechtelijke en fiscale aangelegenheden.
Verantwoordelijkheden Sales:
Samen

met de Sales manager en General Managers van de C&C’s samenstellen van de
businessplannen voor de C&C’s (Verkoopkanalen
B2C (D2C)/retail en B2B/groothandel);
Maandelijks
bespreken van de rapportages en evt. acties tov het businessplan;

Algemene
Zaken:
Verzorgen
en begeleiden van interim audits en bespreken resultaten met buitenlandse
vestigingen en Lijnrijders;
Fleetmanagement/Logistiek
Verantwoordelijk
voor investeringen in en beheer van (on)roerend goed;
Adviseren
Algemeen Directeur;
Contacten met
banken, accountants, leasemaatschappijen en grote accounts;
Verantwoordelijk
voor en begeleiden van overname tweetal bloemenexportbedrijven en een drietal
Lijnrijders bedrijven;
Na de dood
van de DGA in overleg met familie en externe adviseur het bedrijf
gereorganiseerd, ongezonde CC’s en lijnen beëindigd.

Belangrijkste resultaten: Verbeteren organisatie,
afdelingsstructuur, taken & verantwoordelijkheden.
Vergroten van omzet van €28 mln.naar €75
mln.

01-03-2003 – 31-08-2003 Heemskerk
Groep, Rijnsburg
Interim
Financieel Manager
Verantwoordelijk voor de reorganisatie
van de afdelingen Administratie, Personeelszaken en Automatisering van
vennootschappen in binnen - en buitenland (Nederland/Duitsland/Oostenrijk en
Tsjechië. (Totaal 14 fte)
Vanwege de explosieve groei van de
bedrijven binnen de Heemskerk Groep in 1e instantie opzetten van

rapportages, jaarrekeningen, budgetten, Cashmanagement, AO/IC procedures binnen
de administratie en de automatisering en procedures m.b.t. personele
aangelegenheden.
De interim periode bestond uit het
reorganiseren/professionaliseren van de diverse afdelingen, het opstellen van
de Jaarrekeningen van de laatste 2 jaren en het opzetten van:
Wekelijkse en maandelijkse management
rapportage;
Cash management;
Procedures voor AO/IC;
Procedures voor HR (contracten etc.);
ICT procedures.

Belangrijkste resultaten: Reorganiseren van F & A, HR en ICT afdeling.
Opzetten van een management rapportage
systeem;
Implementatie Exact
Globe 2003.
Heemskerk
(omzet 2007 €75 mln) is een
handelsonderneming gespecialiseerd in de verkoop van verse snijbloemen over
geheel Europa. Het heeft ook 4 C&C’s waarvan 2 in Duitsland, 1 in Oostenrijk en 1 in Tsjechië.
Naast deze 2
activiteiten heeft het 17 Lijnrijders die elke week naar Duitsland (8),
Oostenrijk (7), Denemarken (1) en Engeland (1) rijden om daar vanuit de
vrachtwagen de verse snijbloemen te verkopen. Heemskerk is bekend om zijn,
hoewel duur, maar zeer goede kwaliteit.
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Gebruikte pakketten:

Exact, Exact Globe

Aanvullend specialisme:

Budgettering, Business analysis, Business control, Business
planning, Consolidatie, Corporate finance, Financial control,
Forecasting, Interne en externe rapportages,
Jaarrekeningenwerk, Management accounting, Mergers &
acquisitions, Planning & control, Riskmanagement

Branche:

Handel

Voertaal:

Nederlands

