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Opleidingen
-

HOFAM 1999
ASCO-2 1997
SPD 1978
HBS A 1972
Mulo A + B 1970
Communicatie trainingen
NLP Practioner en Master opleiding
CB belastingconsulent, bezig met de opleiding CB belastingadviseur

Talen
Nederlands
Engels
Duits
Frans

Lezen
goed
goed
goed
basiskennis

Schrijven
goed
goed
goed
redelijk

Software kennis
CODA, Business Objects, OutlookSoft SAP, Exact Globe, FIS 2000, Microsoft Office producten,
Caseware 2005.
Sterke punten
Goede communicatieve vaardigheden, teamwerker, overtuigend, stressbestendig, flexibele instelling,
initiatief, ambitieus, zelfstandig en doorzettingsvermogen.
Werkervaring
11/2009 – heden

Finance Change a.i. bij Amlin Corporate Insurance

Amlin Corporate Insurance (ACI) is een leidende schadeverzekeraar in de Nederlandse markt, met
vestigingen in Nederland en België De afzet verloopt in hoofdzaak via het intermediair en de beurs. In
2009 is het als oud onderdeel van de Fortis groep verkocht aan Amlin PLC, een vooraanstaande
beursgenoteerde internationale verzekeraar.
Binnen Amlin heb ik diverse rollen vervuld variërend van Group Controller, Teammanager Accounting
& Reporting en richt me sinds juli 2010 volledig op het PRP Change Project. Als oud Fortis onderdeel
is het zaak dat ACI in 2012 zich volledig heeft afgezonderd van de oude moederorganisatie. Sinds het
begin van mijn opdracht ben ik betrokken geweest bij op opstellen van de Business Requirements
Finance. In de huidige rol ben ik verantwoordelijk voor de implementatie van CODA als nieuw
financieel system, het opstellen van het testplan en de uitvoering ervan, de migratie en de proces- en
procedurewijzigingen alsmede de opleiding van de medewerkers binnen Finance.

06/2008 – 10/2009

Fonds controller a.i. bij Syntrus Achmea

Syntrus Achmea is onderdeel van Achmea, de grootste pensioenverzekeraar in Nederland met meer
dan 22.000 medewerkers. Binnen Syntrus Achmea worden de pensioenaanspraken van een 90-tal
Bedrijfstakpensioenfondsen, Sociale en Vut fondsen geadministreerd.
Als fonds controller a.i. ben ik verantwoordelijk voor de financiële control en verslaglegging van een
aantal Bedrijfstakpensioenfondsen. Als extern ingehuurde kracht volsta ik niet met het louter uitvoeren
van de opdracht. Ik reken het tot mijn verantwoordelijkheid gevraagd en ongevraagd advies te geven
over geconstateerde verbeterpunten, zoals:
-

het optimaliseren van interne processen en afspraken maken over tijdige aanlevering van
jaarwerk en kwartaal gegevens
opstellen van kwartaalrapportages en jaarrekeningen en de afstemming hiervan met
fondsbesturen
coördinatie en afstemming tussen diverse afdelingen betrokken bij het jaarwerk en
kwartaalrapportage voor zowel de “eigen” fondsen en die van collega’s
begeleiden van medewerkers grootboekadministratie en toezicht op de uitgevoerde
werkzaamheden
inrichting en implementatie van Caseware 2005

Daarnaast heb ik voor een van de grootste Bedrijfstakpensioenfondsen van Nederland een nieuwe
opzet van de P&C ten behoeve van het bestuur ontwikkeld door middel van een Pensioendashboard.

09/2004 – 05/2008

Group controller Eyeworks Holding BV

Eyeworks, opgericht in 2001, is een onafhankelijk internationaal opererende TV productiemaatschappij met vestigingen in 12 landen op 4 continenten. Momenteel zijn 1.500 medewerkers in dienst.
De belangrijkste taken in de functie waren:
-

monitoren van de financiële prestaties van de dochterondernemingen
coördineren en uitvoeren van Due Diligence onderzoeken bij targets in binnen- en buitenland
opzetten van groepsstructuren in het buitenland alsmede belastingconstructies voor de
optimale financiering van overnames
integratie en begeleiding van nieuwe dochterondernemingen ná overname
verantwoordelijk voor de financiële administraties van de Nederlandse bedrijven en het
optimaliseren van de administratieve processen
onderhouden van contacten met bank en aandeelhouders

Behaalde resultaten:
- opzetten van de internationale groepsrapportage structuur, de jaarlijkse Business Plan cyclus
en Transfer Pricing documentatie
- overgang van Dutch GAAP naar IFRS
- implementatie van rapportage systeem (OutlookSoft)
- opstellen van financiële plannen ten behoeve van acquisitie financieringen
09/1999 – 08/2004
Controller Endemol Nederland BV

Midden de jaren 90 werd Endemol een beursgenoteerde onderneming en al snel actief in de
belangrijke televisiemarkten in de wereld.
In september 1999 gestart als Manager Financiën bij Joop van den Ende Televisieproducties en
doorgegroeid naar de functie van Controller.
-

verantwoordelijk voor maandelijkse interne rapportage en verslaglegging naar de Holding
aansturen van de financiële administratie en 4 assistent-controllers
optimaliseren en beheren van de verzekeringsportefeuille

Behaalde resultaten:
- opzetten en invoeren van tijdige en accurate interne rapportage
- herstructureren van de financiële afdelingen en groepsstructuur van de verschillende
vennootschappen
- herimplementatie van CODA, wat later de standaard is geworden binnen de Endemol groep
- voorbereiden en begeleiden van de integratie van Joop van den Ende Producties en John de
Mol Producties tot één nieuw bedrijf Endemol Nederland
- verantwoordelijk voor de financiële sectie van een ingrijpend reorganisatieplan in 2002

02/1998 – 08/1999

-

Controller LeaseCo BV (voormalig onderdeel SNS bank)

aansturen financiële administratie en 1 assistent controller
verantwoordelijk voor maandelijkse interne rapportage en verslaglegging naar de Holding
projectverantwoordelijk voor een reorganisatieplan met als doel de administratieve processen
en personele bezetting te optimaliseren

05/1981 – 01/1998

-

Manager Financiën Zwitserleven

verantwoordelijk voor de maandelijkse rapportages aan de directie en moedermaatschappij in
Zwitserland
coördineren en opstellen van jaarrekening en wettelijke rapportages aan de
Verzekeringskamer/Nederlandsche Bank
leiding geven aan financiële administratie (35 medewerkers)

Behaalde resultaten:
- als projectleider verantwoordelijk voor de selectie van een financieel pakket (CODA)
- leiding geven aan projecten op het gebied van in- en externe klantverbetering
- diverse projecten uitgevoerd op het gebied productontwikkeling (unit-linked verzekeringen,
hypotheek verstrekkingen) en de administratieve vastlegging daarvan

12/1978 – 04/1981

Boekhouder Stokvis & Smits’ Textiel BV

08/1975 – 11/1978

Assistent accountant Walgemoed & Co Register Accountants

