Profiel van Johan
Geboortedatum:

18-12-1960

Inzetbaar als:

Projectcontroller
Manager finance & control
Projectcontroller

Inzetbaar per:

19-04-2021

Uurtarief:

€ 71-85 per uur

Uren inzetbaar:

32 tot 40 uur

Regio:

Groningen

Kennis en vaardigheden
Pakketkennis:

Exact, Exact Globe, Exact Windows, Excel, Hyperion,
Microsoft Dynamics AX, SAP, Microsoft Dynamics NAV

Branche ervaring:

Accountancy, Zakelijke dienstverlening, Bouw & vastgoed,
Zorg & welzijn, Olie, gas & energie, Retail, Overige nonprofit, Onderwijs, Handel, Productie, Overheden

Specialisme:

Business control, Financial control, Budgettering, Interne en
externe rapportages, Management accounting,
Managementadvies, Managementondersteuning, ERPimplementatie, AO/IB specialisme, Due diligence, Planning &
control, Project control

Financiele kennis:

IFRS

Talen:

Nederlands,Engels,Duits

Relevante werkervaring
Sr. Projectcontroller a.i./Business controller a.i.
Organisatie:

Qbuzz b.v.

Periode:

februari 2019 - heden

Referentie:

Marnix Meijer

Contact:

Marnix.meijer@qbuzz.nl
+31 6 15 06 48 75

Taken en verantwoordelijkheden

Senior projectcontrol rol voor Project GD 2020 (verantwoordelijk voor project ter
voorbereiding op nieuwe 10 jaarse openbaar Vervoer concessie Groningen/Drenthe, plm.
200 mln.) en voor Project U 2020 (verantwoordelijk voor project verduurzaming vloot &
verhuizing lopende concessive in provincie Utrecht, plm 60 mln.)
Verantwoordelijk voor management reporting, werkkapitaal-/financial-/cashflow
(project)forecasting, kostenbewaking, risicobeheersing/-management, planning & control
cyclus in het kader van de betreffende projecten
Zelf intern projectrapportagemodel ontwikkeld voor beide projecten
Periodieke opvolging van voortgang (fysiek & financieel) & risico’s met betrekking tot
beide projecten met alle interne stakeholders
IT control rol (business control ten behoeve van IT (directie)) Qbuzz breed
Implementatie traject verplichtingen Qbuzz breed (projectleider)
Adviesrol verbetering administratieve processen & interne procedures, alsmede met
betrekking tot inrichting van Afas
IT control & Vlootcontrol (business control opzetten & vormgeven tbv IT & de Vloot bij
Qbuzz landelijk)
Implementatie traject Verplichtingen module binnen Afas en inbedden in Qbuzz landelijk
(projectleider)
Veel interne contacten met diverse stakeholders binnen de projectorganisatie
Gebruikte pakketten:

Afas, Excel

Aanvullend specialisme:

Budgettering, Business analysis, Business control, Business
planning, Financial analysis, Forecasting,
Managementadvies, Managementondersteuning, Planning &
control, Project control

Branche:

Zakelijke dienstverlening

Voertaal:

Nederlands

Business Controller a.i.
Organisatie:

Heijmans Utiliteit bv

Periode:

oktober 2018 - januari 2019

Referentie:

Wim Strunk en Bart Boleij

Contact:

Geef ik in later stadium door

Taken en verantwoordelijkheden
Business control rol voor het Servicekantoor Drachten
Verantwoordelijk voor reporting, werkkapitaal- en financial forecasting, kostenbewaking,
risicobeheersing/-management, planning & control cyclus van Heijmans Utiliteit Drachten
Veel interne contacten met diverse stakeholders binnen Heijmans Utiliteit
Lid Kernteam Heijmans Utiliteit Drachten
Business control functie in Drachten meer ‘body’ geven en deze meer inbedden in de
business. Een proces van meer bewustwording van budgetverantwoordelijkheid daar
neerleggen waar deze hoort, en actievere sturing op en sneller inzicht in verwachte einde
projectresultaten, alsmede een beter inzicht in de orderportefeuille en de kwaliteit van de
orderportefeuille in de tijd uitgezet
Pro actieve rol om de projectleiders en klantmanagers te challengen en cijfers meer
‘laten leven’ binnen Heijmans Drachten en de direct betrokkenen daar actief bij

betrekken. Duidelijkheid schepen van de verwachtingen over en weer (business control
vs. de business v.v.)
Verbeteren van voorspelbaarheid & forecasting met betrekking tot o.a. het resultaat en de
financieringsstand, van lopende projecten en de orderportefeuille/salesfunnel

Gebruikte pakketten:

Excel, SAP

Aanvullend specialisme:

Budgettering, Business control, Financial analysis,
Forecasting, Interne en externe rapportages,
Managementadvies, Planning & control, Project control

Branche:

Bouw & vastgoed

Voertaal:

Nederlands

Projectcontroller a.i.
Organisatie:

Stork Technical Services bv

Periode:

januari 2018 - oktober 2018

Referentie:

Jochem van Itallie en Hans Reitzema

Contact:

Geef ik in later stadium door

Taken en verantwoordelijkheden
Projectcontrol M2 Bio MCN refurbishment 35 mln euroSenior projectcontrol rol voor Project M2
Refurbishment Bio MCN Farmsum
Verantwoordelijk voor financial reporting, werkkapitaal- en financial forecasting,
kostenbewaking, risicobeheersing/-management, planning & control cyclus in het kader
van het betreffende project
Zelf intern rapportagemodel ontwikkeld
Veel interne contacten met diverse stakeholders binnen de projectorganisatie

Gebruikte pakketten:

Excel, SAP

Aanvullend specialisme:

Budgettering, Financial analysis, Forecasting, Interne en
externe rapportages, Managementadvies, Planning & control,
Project control, Risk & compliance

Branche:

Techniek

Voertaal:

Nederlands

Businesscontroller
Organisatie:

Engie Services Noord b.v.

Periode:

mei 2017 - oktober 2017

Referentie:
Contact:

Taken en verantwoordelijkheden
Maand-/kwartaalrapportage, forecasting, voorbereiding jaarplan 2018, leiding geven aan 2
projectcontrollers.
Gebruikte pakketten:

Excel, SAP

Aanvullend specialisme:

Budgettering, Business control, Financial analysis, Financial
control, Forecasting, Project control

Branche:

Bouw & vastgoed

Voertaal:

Nederlands

Business controller/Project control a.i.
Organisatie:

Bilthoven Biologicals b.v./PSP b.v.

Periode:

december 2016 - mei 2017

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Verantwoordelijk voor het beheren en coördineren van investerings- en
onderzoeksprojecten op het gebied van de financiële middelen en benodigde
menskracht.
Effectieve ondersteuning van de projectleiders bij alle activiteiten met betrekking tot
projectbeheersing, waaronder planning, budgettering, rapportering, contractmanagement
en risicomanagement. - Verantwoordelijk voor een tijdige en correcte aanlevering van
gegevens ten behoeve van subsidieverstrekkers en ondersteuning van de projectleiders
bij het up-to-date houden van de projectdossiers.
Intensief contact met projectleiders en met de Executive Director Supply Chain, Chief
Operating Officer en de Director Real Estate & Facilities en Director Research &
Development. Daarnaast externe contacten onderhouden met accountants en
subsidieverstrekkers.
Ontwikkeling van de financiële maandrapportage van de Real Estate & facilities entiteit
(business control).
Verbeteren van het verkoopproces (kwaliteit verbeteren van de masterdata die als basis
dient voor facturatie van de facilitaire processen & activiteiten ten behoeve van de
klanten) van de Real Estate & facilities ent.

Gebruikte pakketten:

Excel, SAP

Aanvullend specialisme:

Budgettering, ERP-implementatie, Forecasting, Interne en
externe rapportages, Management accounting,
Managementadvies, Planning & control, Project control

Branche:

Zakelijke dienstverlening

Voertaal:

Nederlands

Finance manager/-advisor a.i.
Organisatie:

Norsco Oilfield Services Group

Periode:

oktober 2016 - januari 2017

Referentie:

Bert Platje

Contact:

bert.platje@bmsdevelopment.nl
06-50670611

Taken en verantwoordelijkheden

Exact Globe Next: verbetering van de inrichting van het ERP system Exact Globe Next,
wat reeds aangeschaft en beperkt ingericht voor 5 bv’s.
Opzetten van een reporting & analysis systeem/model (actuals, forecasted balance sheet,
P&L, cash forecast) in een zelf ontworpen volledig geintegreerd consolidatie Model.
Verbeteren van de planning & control cyclus.
Verbeteren en stroomlijnen processen & procedures.
Voorbereiden & samenstellen van de rapportage van de actuals plus een 3 jaars forecast
(P&L, Balance sheet, Cash forecast) van de 5 bv’s afzonderlijk en geconsolideerd voor
de bank, venture capital investors en private investors. Met als doel een investeerder of
de bank bereid te vinden te investeren in de snel beoogde groei van de Norsco Oilfield.

Gebruikte pakketten:

Exact Globe, Excel

Aanvullend specialisme:

Budgettering, Business control, Financial control,
Forecasting, Managementadvies

Branche:

Olie, gas & energie

Voertaal:

Nederlands

Projectcontroller a.i.
Organisatie:

Tennet TSO

Periode:

februari 2016 - juli 2016

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Projectcontroller diverse middelgrote projecten District Noord, Landelijk en West
Gebruikte pakketten:

Excel, SAP

Aanvullend specialisme:

Business control, Project control

Branche:

Olie, gas & energie

Voertaal:

Nederlands

CFO
Organisatie:

Biovalue Holding b.v.

Periode:

januari 2015 - december 2015

Referentie:

nvt

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Opzetten nieuwe (interne) organisatie(structuur)
Rol CFO vormgeven
Financieringstraject van het Biofuel & Pyrolyse project gemanaged en ‘getrokken’

Gebruikte pakketten:

Exact, Excel

Aanvullend specialisme:

Budgettering, Business control, Business planning,
Managementadvies

Branche:

Olie, gas & energie

Voertaal:

Engels

Business Controller a.i.
Organisatie:

NRG

Periode:

januari 2015 - juni 2015

Referentie:

in overleg zal ik referentie beschikbaar stellen

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Verantwoordelijk voor financial reporting nieuwe afdeling NO
Key role in groot herstelproject 83 miljoen euro
Belangrijke rol in opzetten (WBS) structuur in SAP nieuwe afdeling NO
Verantwoordelijk voor forecasting, Planning & Control
Managen Projectcontrollers
Coachen projectcontrollers

Resultaten/still in process:
Omvangrijk verbeter- en verandertraject (interne) financiële- en project rapportage
Planning & control
WBS structuur en rapportagestructruur in SAP

Forecasting proces
Voorstellen doen ter verbetering interne administratieve processen en procedures

Gebruikte pakketten:

Excel, SAP

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Budgettering, Business control, Interne
en externe rapportages, Planning & control

Branche:

Olie, gas & energie

Voertaal:

Nederlands

Regiocontroller a.i.
Organisatie:

BAM Wegen Noord

Periode:

januari 2015 - januari 2015

Referentie:

in overleg zal ik referentie beschikbaar stellen

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

MT functie
Verantwoordelijk voor rapportages
Verantwoordelijk voor forecasting, Planning & Control
Aansturing Finance Afdeling
Coaching medewerkers
Overdracht richting nieuw aan te stellen Regiocontroller
Betrokken bij groot project

Resultaten/still in process:

Verbeterproces interne rapportages
Planning & (cost)control (cost control & projectcontrol: wekelijkse rapportages en sessies
met projectleiders) van projecten; rol bij het besluitvormingstraject bij het aannemen van
projecten, met als doel het optimaliseren het werkkapitaal (snelle facturering, contractuele
betalingsvoorwaarden, bewaken naleving contractuele afspraken etc.)
Wegwerken achterstanden diverse taakgebieden & structuren neerzetten
Forecasting proces
Interne organisatie & administratieve organisatie

Gebruikte pakketten:

Basware Invoice Ready, Excel

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Budgettering, Business control, Interne
en externe rapportages, Management accounting,
Managementadvies, Managementondersteuning, Planning &
control, Project control

Branche:

Bouw & vastgoed

Voertaal:

Nederlands

Controller/MT lid a.i.
Organisatie:

BAM Wegen TMA

Periode:

maart 2014 - december 2014

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

MT functie
Verantwoordelijk voor periode rapportages
Verantwoordelijk voor forecasting, Planning & Control
Aansturing Finance Afdeling & coaching medewerkers
Overdracht richting nieuw aangestelde Controller
Aansturing project ‘Excelleren in Asfalteren’ (opzetten interne rapportage structuren)
Verbeterproces interne rapportages (“Excelleren in Asfalteren” )

Resultaten/still in process:
Verbeterproces interne rapportages (“Excelleren in Asfalteren”)
Optimaliseren het werkkapitaal (snelle facturering, contractuele betalingsvoorwaarden,
bewaken naleving contractuele afspraken etc.)
Interne organisatie & administratieve processen optimaliseren

Gebruikte pakketten:

Basware Invoice Ready, Excel, SAP

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Budgettering, Business control, Interne
en externe rapportages, Management accounting,
Managementadvies, Planning & control, Project control

Branche:

Bouw & vastgoed

Voertaal:

Nederlands

Regiocontroller a.i.
Organisatie:

BAM wegen Oost

Periode:

december 2013 - maart 2014

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

MT functie
Verantwoordelijk voor rapportages & jaarwerk
Verantwoordelijk voor forecasting, Planning & Control
Aansturing Finance Afdeling & coaching medewerkers
Overdracht richting nieuw aan te stellen Regiocontroller

Resultaten/still in process:
Verbeterproces interne rapportages
Jaarwerk succesvol gerapporteerd (zonder inwerktijd)
Planning & (cost)control (cost control & projectcontrol: 4 wekelijkse rapportages en
sessies met projectleiders) van projecten; rol bij het besluitvormingstraject bij het
aannemen van projecten, met als doel het optimaliseren het werkkapitaal (snelle
facturering, contractuele betalingsvoorwaarden, bewaken naleving contractuele afspraken
etc.)
Wegwerken achterstanden diverse taakgebieden & structuren neerzetten
Forecasting proces
Interne organisatie & administratieve organisatie (adviserende rol)

Gebruikte pakketten:

Basware Invoice Ready, Excel, SAP

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Budgettering, Business control, Interne
en externe rapportages, Management accounting,
Managementadvies, Planning & control, Project control

Branche:

Bouw & vastgoed

Voertaal:

Nederlands

Senior Project Finance Accountant a.i
Organisatie:

NAM/Shell

Periode:

augustus 2013 - januari 2014

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Aansturing proces outsourcen meerdere activiteiten naar SSC India & het verder
stroomlijnen van financiële processen van de 3 projectorganisaties (Groningen, Land,
Onegas)
Aansturing proces van ontwikkelen van het financial control framework en (audit op)
naleving diverse interne procedures voor wat betreft de 3 projectorganisaties

Gebruikte pakketten:

Excel, SAP

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Budgettering, Business control, Planning
& control, Project control, Risk & compliance,
Riskmanagement

Branche:

Olie, gas & energie

Voertaal:

Nederlands

Controller a.i.
Organisatie:

BAM Infratechniek Mobiliteit

Periode:

maart 2013 - september 2013

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Financiële rapportage & forecasting
Verbeteren projectrapportage & de financiële bewaking van projecten
Adviseur bij een verbeteringstraject primaire en secundaire processen en verbetering van
de administratieve afwikkeling van deze processen
Coachen van & leidinggeven aan het Finance team & de Hoofd Administratie in een
complexe omgeving
Diverse business controlling activiteiten
Overdracht richting nieuw aan te stellen controller

Gebruikte pakketten:

Basware Invoice Ready, Excel

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Budgettering, Business control, Interne
en externe rapportages, Management accounting,
Managementadvies, Managementondersteuning, Planning &
control, Project control

Branche:

Bouw & vastgoed

Voertaal:

Nederlands

Controller a.i.
Organisatie:

BAM Infra Asset Management

Periode:

maart 2013 - september 2013

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Financiële rapportage & forecasting
Verbeteren projectrapportage/-verantwoording/-facturatie & de financiële bewaking van
projecten
Verbeteren en optimaliseren inrichting ERP systeem en budgetbewakingssystematiek
Het opstellen en implementeren van diverse administratieve procedures met als doel
betere (financiële) bewaking & monitoring van de primaire & secundaire
bedrijfsprocessen
Diverse business controlling activiteiten
Overleg met financiële commissie aandeelhouders

Gebruikte pakketten:

Basware Invoice Ready, Excel

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Budgettering, Business control, Interne
en externe rapportages, Management accounting,
Managementadvies, Planning & control, Project control

Branche:

Bouw & vastgoed

Voertaal:

Nederlands

Internal auditor/Projectcontroller a.i.
Organisatie:

BAM SGE VOF Europapark Groningen

Periode:

augustus 2012 - april 2013

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Project MT rol i.s.m. Projectmanager a.i.
Financiële rapportage & forecasting richting einde project
Inzicht verschaffen in de rechtmatigheid van de door de participanten gedeclareerde
kosten (historie en toekomst richting einde project), kostenprojectie, alsmede beoordeling,
sturing inzake en in kaart brengen van meer-/minderwerk
Audit opzetten, coördineren en uitvoeren bij de 4 deelnemende BAM onderdelen met als
doel het beoordelen van de juistheid en volledigheid van de ingediende
declaraties/facturen
Adviserende rol met betrekking tot projectplanning/-fasering en hoe te komen tot
snelle(re) facturatie aan de opdrachtgever ten behoeve van het optimaliseren van het
werkkapitaal
Liquiditeitsprognose richting einde werk, op basis van de projectplanning/-facturering en
afronding per werkpakket
Advisering over de administratieve processen inzake de inkomende en uitgaande
facturering
Functionele aansturing projectadministrateur
Veelvuldig overleg met en financiële sturing projectleider, projectcoördinator,
werkvoorbereiders, hoofd uitvoering, claimmanager

Gebruikte pakketten:

Basware Invoice Ready, Excel, SAP

Aanvullend specialisme:

Budgettering, Business control, Financial audit, Interne en
externe rapportages, Management accounting,
Managementadvies, Managementondersteuning, Planning &
control, Project control

Branche:

Bouw & vastgoed

Voertaal:

Nederlands

Controller a.i.
Organisatie:

BAM Techniek Interflow

Periode:

mei 2012 - juli 2012

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

MT functie
Financiële rapportage & - analyse
Aansturing Finance Afdeling & coaching medewerkers

Gebruikte pakketten:

Basware Invoice Ready, Excel, SAP

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Budgettering, Business control, Interne
en externe rapportages, Management accounting,
Managementadvies, Planning & control, Project control

Branche:

Bouw & vastgoed

Voertaal:

Nederlands

Financial Manager a.i.
Organisatie:

Jellice Pioneer Europe

Periode:

april 2012 - mei 2012

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

MT functie
Financiële rapportage

General Management taken
Aansturing Finance Afdeling
Coaching medewerkers
Veel externe contacten met diverse stakeholders

Gebruikte pakketten:
Aanvullend specialisme:

Budgettering, Business control, Interne en externe
rapportages, Management accounting, Managementadvies,
Managementondersteuning, Planning & control

Branche:
Voertaal:

Engels

Financial Manager Europe a.i.
Organisatie:

Coil Services

Periode:

maart 2011 - november 2011

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

MT functie
Verantwoordelijk voor interne rapportages
Verantwoordelijk voor Planning & Control Nederlandse entiteiten
Verantwoordelijk voor Budgettering & Forecasting Nederlandse entiteiten
Manager Finance Nederlandse entiteiten

Resultaten/still in process:
Implementatie PO systeem (in process)
Projectadministratie implementatie traject (in process)
Planning & (cost)control
Budget- en forecasting
Interne organisatie & administratieve organisatie

Projecten:
Aansturing traject implementatie PO systeem

Gebruikte pakketten:

Exact Globe, Excel

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Budgettering, Business control, Business
planning, Interne en externe rapportages, Management

accounting, Managementadvies, Managementondersteuning,
Planning & control, Project control
Branche:

Olie, gas & energie

Voertaal:

Engels

Financial Manager/CFO
Organisatie:

BPC/Superior Energy

Periode:

maart 2007 - maart 2011

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

MT functie
Verantwoordelijk voor interne en externe rapportages (US GAAP & Dutch GAAP)
Verantwoordelijk voor Planning & Control cyclus
Verantwoordelijk voor Budgettering & Forecasting
Manager afdeling Finance, HR, Secretariaat, en van de Business Controller in Emmen
Planning & (cost)control (cost control & projectcontrol: maandelijkse rapportages en
sessies met projectleiders) van projecten; aanjager van en belangrijke rol bij het
besluitvormingstraject bij het aannemen van projecten, mede als doel het optimaliseren
het werkkapitaal (snelle facturering, contractuele betalingsvoorwaarden, bewaken
naleving contractuele afspraken etc.)
Functioneel manager van de Business Controller in vestiging Duitsland
Veel externe contacten, nationaal en internationaal (tussenpersonen, externe relaties,
bank, accountant, fiscalisten, notaris, advocaten, veel contacten binnen en met
moederorganisatie USA)
Belangrijke rol in complex veranderingstraject binnen MT in laatste 6 maanden van 2010
Beheren verzekeringsportefeuille

Resultaten:
Implementatie ERP systeem, reporting & analysis package
Kostprijssystematiek /-calculatie
Ontwerpen en laten bouwen diverse rapportages (excel based/Sumatra)
Projectadministratie ingevoerd
Jaar-, Kwartaal-, Maand- en Weekplanningen gemaakt en bewaakt qua
(project)rapportages en -voortgang
Cost- & Project control (implementatie/proces van inzicht in & bewustwording van
kostenbeheersing zowel voor vaste, variabele als projectkosten)
Projectplanning & - monitoring sterk verbeterd
Implementatie administratieve procedures
Planning & control cyclus geïmplementeerd
Ontwikkeling budget- en forecasting (systematiek)
Interne organisatie & administratieve organisatie sterk verbeterd

Projecten: o
Aansturing ERP implementatie traject (Exact/Synergy)
Aansturing traject implementatie reporting & analysis package (Sumatra)

Gebruikte pakketten:

Exact Globe, Excel

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Budgettering, Business control,
Consolidatie, Corporate finance, Due diligence, ERPimplementatie, Financial audit, In control statement, Interne
en externe rapportages, Management accounting,
Managementadvies, Managementondersteuning, Mergers &
acquisitions, Planning & control, Project control,
Riskmanagement, Tax-accounting

Branche:

Olie, gas & energie

Voertaal:

Engels

Controller/Hoofd Bedrijfsbureau/Bureaumanager
Organisatie:

Kobalt Onderwijsbegeleidingsdienst

Periode:

maart 2005 - maart 2007

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

MT functie
Verantwoordelijk voor interne en externe rapportages
Verantwoordelijk voor Planning & Control cyclus
Verantwoordelijk voor Budgettering & Forecasting
Projectplanning & - monitoring sterk verbeterd
Manager afdeling Finance, HR, Secretariaat, Facility
Belangrijke rol in veranderingstraject binnen MT
Coach medewerkers Finance
Belangrijke rol in reorganisatie- en pre-faillissementstraject
Veel interne contacten (o.a. met Bestuur en OR)
Veel externe contacten (vakbond, externe relaties, pensioenfondsen ABP & PGGM, bank,
accountant, notaris, advocaten)
Adviserende rol op terrein van marktontwikkeling, - verkenning, en - benadering

Resultaten:
Ontwerpen kostprijsmodel
Implementatie ERP pakket
Ontwerpen en laten bouwen diverse rapportages
Projectadministratie ingevoerd

Implementatie administratieve procedures
Planning & control cyclus geïmplementeerd
Stroomlijnen payroll processen
Interne organisatie & administratieve organisatie & processen sterk verbeterd
Voortrekkersrol in transformatieproces/cultuuromslagproces van een aanbodgestuurd
naar een vraaggestuurde organisatie (van gesubsidieerde naar een marktgerichte
commerciele organisatie)

Projecten:
Aansturing implementatie ERP pakket (Navision) (in 2005- 5 maanden)

Gebruikte pakketten:

Exact, Exact Windows, Excel, Microsoft Dynamics NAV

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Budgettering, Business control,
Consolidatie, ERP-implementatie, Financial control, Interne
en externe rapportages, Management accounting,
Managementadvies, Managementondersteuning, Planning &
control, Project control

Branche:

Onderwijs

Voertaal:

Nederlands

Business Controller
Organisatie:

Brunnermond

Periode:

juli 2003 - maart 2005

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Lid MT Plant Delfzijl
Verantwoordelijk voor periodieke rapportages (intern/UK), begroting, rolling forecasts
Internationale contacten (moeder UK)
Externe contacten (bank, accountant, subsidie adviseurs, belastingdienst, UWV)
Kostprijscalculaties
Managen van Finance, Payroll & ICT

Resultaten:
Uitvoering periodieke rapportages, budgetcyclus & forecasting in time & correct, in een
hectische omgeving

Gebruikte pakketten:

Excel

Aanvullend specialisme:

Activity based costing, AO/IB specialisme, Budgettering,
Business control, Interne en externe rapportages,
Management accounting, Managementadvies, Planning &
control

Branche:

Productie

Voertaal:

Engels

Manager Financial Control
Organisatie:

Groningen Seaports

Periode:

juni 2002 - juli 2003

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Manager afdeling Finance
Herstructurering afdeling FA
Administratieve processen en procedures verbeteren
Opzetten en implementeren Planning & Control cyclus
Methodiek Afdelingsbudgettering vormgeven
Beleidsontwikkeling op terrein financiële administratie
Projectmanagement diverse financiële projecten
Ontwikkeling management-/financiële rapportages
Samenstellen begrotingen
Beheren verzekeringsportefeuille
Schrijven/opstellen jaarplan 2003 afdeling FA
Financiële onderbouwing businessplan/meerjaren-/projectbegrotingen voor 2003-2007
Externe contacten (accountants, belastingdienst, UWV, subsidie adviseurs)

Resultaten:
Administratieve processen en procedures sterk verbeterd
Implementeren planning- en control cyclus
Methodiek afdelingsbudgettering vormgegeven
Verbetering financiële rapportages
Herstructurering & verbetering Financiële administratie

Gebruikte pakketten:

Exact Windows, Excel

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Budgettering, Business control, Interne
en externe rapportages, Management accounting,
Managementadvies, Planning & control, Project control

Branche:

Overige non-profit

Voertaal:

Nederlands

Manager Finance/Incasso/Excasso + Controller a.i.
Organisatie:

BEON/Interpolis Pensioenen

Periode:

april 2001 - juni 2002

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Managen 3 afdelingen, tussen 25 en 30 FTE's (medewerkers MBO+/HBO nivo)
Planning & Control proces en - instrumenten mede verbeteren
Interne controle maatregelen c.q. -methodes aanscherpen
Verbetertraject administratieve processen/-procedures
Diverse periodieke financiële rapportages en Managementinformatie rapportages
Opstellen prognoses/estimates
Coördinerende rol in het SAP implementatietraject FA (financiële module)
Rol in verandertraject
Adviserende taak naar het MT
Verantwoordelijk voor begrotingscyclus en jaarwerkcyclus (beheren, coördineren,
verbeteren, opstellen)
Contacten met interne en externe accountant

Resultaten:
Administratieve processen en procedures sterk verbeterd
Implementeren planning- en control cyclus
Methodiek afdelingsbudgettering vormgegeven
Stevige rol in veranderingstraject in verband met implementatie Rabobank Pensioenfonds
in uitkeringssysteem & in verband met proces integratie met Interpolis
Verbetering financiele rapportages

Projecten:
Coördinerende rol in implementatietraject SAP
Als ad interim controller in samenwerking met KPMG de kwaliteit van de financiële
rapportages sterk verbeterd

Gebruikte pakketten:

Excel, SAP, SAP Fico

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Budgettering, ERP-implementatie,
Financial control, Interne en externe rapportages,
Management accounting, Managementadvies,
Managementondersteuning, Planning & control, Risk &
compliance, Riskmanagement

Branche:

Zakelijke dienstverlening

Voertaal:

Nederlands

Controller
Organisatie:

ICO Centrum Kunst en Cultuur

Periode:

februari 1999 - april 2001

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Lid MT
Ontwikkeling budgettering & samenstellen jaarrekening
Ontwikkeling managementinformatiesysteem
Belangrijke rol in complex veranderingstraject binnen MT, uitmondend in vertrek directeur
& reorganisatietraject binnen MT en binnen totale organisatie
Beleidsontwikkeling Administratieve Organisatie
Managen administratie/facility/horeca (plm. 15 medewerkers)
Bedrijfseconomische analyses
Budgettering, Planning & Control cyclus/-instrumenten vormgeven/ontwikkeld en
geïmplementeerd
Adviseur van het Dagelijks Bestuur

Resultaten:
Financiële rapportage & planning/control sterk verbeterd
Grote en doorslaggevende rol gespeeld in complex veranderingstraject binnen het MT
Invoering en naleving administratieve procedures sterk verbeterd
Implementatie & verbetering management informatie systeem
Belangrijke rol in verbetering werksfeer en teamspirit
Winstgevend maken van de horeca afdeling door het introduceren van een klantgerichte,
pro actieve & commerciële markt- en klantbenadering in samenwerking met Hoofd
Horeca

Gebruikte pakketten:

Exact Globe, Excel

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Budgettering, Business control, Financial
control, Interne en externe rapportages, Management
accounting, Managementadvies, Managementondersteuning,
Planning & control, Project control

Branche:

Overige non-profit

Voertaal:

Nederlands

Business Controller/Security/Manager Kassa-afdeling
Organisatie:

IKEA Duiven

Periode:

januari 1997 - februari 1999

Referentie:

in overleg zal ik referentie beschikbaar stellen

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Lid MT vestiging Duiven
Managen 22 medewerkers (w.o. 3 groepsleiders)
Manager afdeling Finance & Control, Technische Dienst en Kassa-afdeling
Periodieke financiële rapportages/-analyses
Budgettering, Planning & Control cyclus
Verantwoordelijk voor safety/security
Lid landelijke werkgroep verbetering Administratieve Organisatie
Hoofd BHV (Bedrijfs Hulp Verlening)

Resultaten:
Financiële rapportage & planning/control goed uitgevoerd, in time, correct
Succesvolle kostenbewaking op wekelijkse basis per afdeling, planning & control
Succesvolle sturing kasafdeling op procedures
Verbetering naleving administratieve procedures alle afdelingen
Rol gespeeld in traject nieuwbouw vestiging Duiven

Gebruikte pakketten:

Excel

Aanvullend specialisme:

Budgettering, Business control, Interne en externe
rapportages, Management accounting, Managementadvies,
Planning & control, Project control

Branche:

Retail

Voertaal:

Engels

Diverse boekhoudkundige en operationeel leidinggevende functies
financieel/economisch
Organisatie:

Diverse werkgevers (profit, non profit, not for profit)

Periode:

december 1981 - januari 1997

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Divers boekhoudkundige en operationeel leidinggevende werkzaamheden financieel/economisch
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Gebruikte pakketten:

Exact Windows, Excel

Aanvullend specialisme:

AO/IB specialisme, Budgettering, Business control, ERPimplementatie, Financial control, Interne en externe
rapportages, Management accounting, Managementadvies,
Planning & control, Project control

Branche:

Overige non-profit

Voertaal:

Nederlands

