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Ik ben een professioneel en gedreven persoon met humor.
Tevens ben ik een sterke teamplayer, beschik ik over goede
communicatieve vaardigheden en ga ik accuraat en analytisch
te werk. Ik heb ruime werkervaring op het gebied van finance,
accounting en controlling opgedaan ondermeer inrollen als
Controller, Project Controller, Assistent Accountant, Hoofd
Administratie en Senior Administrateur.
Opleidingen
2012 - 2014
1999 - 2004
1997 - 1999
1990 - 1995

HBO+ Financial Controller (diploma)
HEAO Bedrijfseconomie (diploma)
Moderne Bedrijfsadministratie (diploma)
HAVO (diploma)

Cursussen
In company (Schouten & Nelissen): Adviseren, Presenteren
met overtuiging, Praktisch leidinggeven en assertiviteit.
Overige: Prince2 Foundation (gecertificeerd), Excel voor
Financials
Werkervaring

Automatiseringskennis
Microsoft Office (Word, Excel)
Financiële pakketten: o.a.
Afas Profit, Exact Globe, Exact
Financials, Exact Online, Unit4
Agresso, SAP, Oracle, Basware, Metacom, Microsoft Axapta
(Dynamics), Acsys (AS400),
Kameleon, MyProjects, Business Objects, Cognos, Qlik
Sense/Qlik View, Microloon,
Blue10, Maconomy, SAS Visual Analytics.
Bedrijfsspecifieke softwarepakketten

Juni 2018 – februari 2019
Deltares, Business Unit Controller Deltares
Analyseren van onderhanden projecten, in overleg met de
projectadministrateurs, afdelingshoofden en unitmanagers.
Maandelijks analyseren van resultaten van de unit (170 fte) met
speciale aandacht voor de ontwikkeling van de dekking op de
personeelskosten/gerealiseerde omzet (efficiencyverschil,
prijsverschil en bezettingsverschil) ten opzichte van begroot.
Maandelijks bespreken van unitcijfers met unitmanager alsmede
totale resultaat Deltares met unit- en financial controllers. Deelnemen aan stafoverleggen met de afdelingshoofden en
unitmanager. Coachen en meedenken met de projectadministrateurs van de unit. Tenslotte aanspreekpunt voor de accountant
voor de audits van projectdossiers.

November 2017 – mei 2018
Recreatiecentra Nederland B.V., Controller
RCN heeft 9 vakantieparken in Nederland en 8 in Frankrijk. In verband met het ontslag van
de controller en het hoofd FA heb ik samen met de nieuw aangenomen controller een bijdrage
geleverd aan het jaarwerk, hoofdzakelijk door middel van diverse aansluitingen van subsystemen
(omzet verblijf en omzet horeca) aan de financiële administratie en de consolidatiestaat Frankrijk.
Daarnaast diverse werkzaamheden, waaronder uitzoeken en optimaliseren procedure reis- en
annuleringsverzekeringen alsmede het opzetten van een nieuwe kasprocedure voor Frankrijk.
Tevens diverse ad hoc werkzaamheden in opdracht van de Financieel Directeur.

Mei 2017 – maart 2018

(vanaf november 2017 parttime i.c.m. opdracht RCN)

Van ’t Hof Groep Gouda B.V., Controller

In een roerige tijd voor de woningmakelaardij verantwoordelijk voor de financiële administratie en
de salarisadministratie van zowel Van ’t Hof Makelaardij B.V., Van ’t Hof Hypotheken B.V., Van ’t
Hof Bedrijfshuisvesting B.V., Van ’t Hof Beheer B.V. en Van ’t Hof Groep Gouda B.V.. De vacature
ontstond na het ontslag van de financieel manager en eindigde na de volledige outsourcing van
de administratie. Verantwoordelijk voor geconsolideerde maandcijfers met toelichting, strategisch
meedenken en adviseren, opstellen geconsolideerde jaarcijfers en accountantsdossier en begeleiden accountantscontrole. Verzorgen van volledige salarisadministratie (+/- 45 medewerkers),
berekening wagenpark eigendom of leasen, cijfers toelichten bij zowel AvA als RvC, nauwkeurige
liquiditeitsbegroting, algehele begroting 2018 opstellen, overheveling administratie van Exact
Globe naar Exact Online en verder automatiseren t.b.v. outsourcing administratie.

November 2016 – april 2017
Erdee Media Groep, Controller
Ter overbrugging van de invulling van een vacature ben ik ingehuurd door Erdee Media Groep.
In deze functie was ik mede verantwoordelijk voor het tijdig rapporteren en toelichten van de
maandcijfers, het jaarwerk en begeleiden van de accountantscontrole. Tevens was ik verantwoordelijk voor de kostprijsberekeningen en goederenkringloop van uitgeverij De Banier. Verder ook
voor de aangifte IB47 van alle freelance correspondenten en schrijvers en overige ad hoc werkzaamheden en projecten, zoals het inrichten van de administratie voor een juiste registratie van
bijverkopen.

Oktober 2015- oktober 2016
Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, Controller
Actuele geconsolideerde forecast 2015, begroting 2016 en break even analyses opstellen.
Aansturen financiële administratie, opstellen (geconsolideerde) jaarrekeningen en begeleiden
accountantscontrole, opstellen en beheren liquiditeitsprognose, aansluiting projectadministratie
met financiële administratie en onderhouden contacten met stakeholders (banken, accountants,
bestuur, Raad van Toezicht etc.). Tevens begeleiden verkoop dochterondernemingen en klaarmaken van overige B.V.’s voor liquidatie.

Januari 2015-september 2015
Wageningen University (Ce3ntre for Development Innovation), Senior Project
Controller
Begeleiden projectleiders met aanvragen financieringen (zowel profit als non-profit), budgetteringen, bepaling onderhanden werk, risico-analyses en opstellen eindafrekeningen en
accountantsdossiers. Subsidieverstrekkers hoofdzakelijk NUFFIC en Ministerie van Buitenlandse Zaken (DGIS)

Juni 2014-december 2014
Vrije Universiteit, Project Controller
Begeleiden projectleiders met aanvragen door middel van begrotingen. Daarnaast tussentijdse overzichten en afrekeningen financieringen (COMMIT, EU KP-7, Horizon2020, ESA,
ZonMW, NWO etc.). Tevens monitoring en boeking eigen bijdragen (ten laste van eerste
geldstroom).

September 2013-mei 2014
RadboudUMC, Senior Project Controller
Begeleiding van projectleiders in een medische omgeving vanaf aanvraag tot en met de
eindafrekening, incl. accountantsdossier. Zowel Contract Research (commerciële projecten)
als subsidie projecten (nationaal: ZonMW, KWF etc. en internationaal: KP-7). Overleg met
afdelingscontrollers i.v.m. impact op eerste geldstroom en monitoring verhouding uitputting
subsidiegelden en matching. Tenslotte het coachen van Project Controllers en regelmatig
overleg met projectleiders en bedrijfsleider inzake risico’s.

November 2012-augustus 2013
Landbouw Economisch Instituut (Wageningen University), Project Controller
In een onderzoeksomgeving heb ik projectleiders ondersteund en van input voorzien
vanaf het moment van aanvraag tot en met (het verzorgen van) de eindafrekening.
Dit betrof Kennisbasis-(KB), Beleidsondersteunend (BO-) en Wettelijke Onderzoekstaken
(WOT) gelden (Ministerie van Economische Zaken), Contract Research (commerciële
projecten) alsmede Europese projecten (met name KP-7 en in mindere mate EFRO). Ik was
verantwoordelijk voor ongeveer honderd projecten.

Maart 2012-oktober 2012
Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, (Assistant-) Controller
Opstellen geconsolideerde maandrapportages en gedetailleerde liquiditeitsplanning
van alle entiteiten, leiding geven aan 3 fte, toezicht en controle op lopende projecten
alsmede structuur aanbrengen op de afdeling Finance & Control.

