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Werkervaring en opleiding (algemeen) 

Ik ben afgestudeerd als bedrijfseconoom en heb post-doctorale titels behaald in 

accountancy en controlling. Heb 5 jaar gewerkt bij een van de ‘big four’ 

accountantskantoren en heb een ruime internationale ervaring (23 jaar) in 

business- en financial control processen bij multinationale ondernemingen. Mijn 

laatste functie in vast dienstverband was als Vice President Group Reporting & 

Accounting Océ N.V., waar ik een belangrijke rol heb gespeeld in de integratie 

van Océ N.V. in de Canon Inc. organisatie. Nadat ik mijn deel van de integratie 

had afgerond, heb ik er voor gekozen om als zelfstandig professional verder te 

gaan onder de naam WIEL MEET AGAIN. Vanaf juni 2013 heb ik inmiddels voor 

meer dan tien organisaties gewerkt en verschillende soorten opdrachten 

uitgevoerd op het gebied van business- financial control.  

 

Core competences (algemeen) 

Mijn core competences liggen op het gebied van het creëren van structuur en het 

verwerven en delen van kennis en ervaring. Daardoor ben ik in staat tot het 

verbeteren van business- en financiële processen. Ook in complexe zakelijke- en 

persoonlijke omstandigheden weet ik mensen bij elkaar te brengen en te 

motiveren om zo verschillen van mening te overbruggen en afgesproken 

doelstellingen te realiseren. Ik heb dit o.a. gedaan in verscheidene merger- & 

acquisition trajecten, zowel vanuit het overnemende- als het overgenomen 

bedrijf. Het meest spraakmakende voorbeeld hiervan is het fast close project 

Canon-Océ. Doel hiervan was om in 9 maanden tijd het financiële afsluitproces 

van Océ terug te brengen van 17 naar 4 werkdagen voor ongeveer 100 bedrijven 

en daarmee te voldoen aan de eisen van Canon. Het fast close project was het 

eerste voorbeeld van de succesvolle integratie tussen Canon en Océ. Het project 

heeft nationaal en zelfs internationaal aandacht getrokken en lag in 2012 ten 

grondslag aan mijn nominatie voor de prestigieuze controller of the year award. 
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Gerealiseerde resultaten 

 Diverse opdrachten als zelfstandig professional op het gebied van 

business- & financial control (toezicht pensioenfonds, financieel directeur 

incubator voor start up bedrijven, herstructurering, finetunen 

implementatie informatiesysteem, control framework, ondersteuning 

financieringsaanvraag, rapportering holding structuur, cash flow planning 

(2x), consistente rapportering groep van bedrijven, ondersteuning bij 

acquisitietraject en desinvestering, fast close (4x), tarief- en 

kostprijsbepaling, opzetten productieboekhouding, transfer pricing) 

 Risico management, COSO-framework (operational/business controls) 

 Sarbanes Oxley 302 en 404 (financial controls) 

 Financial accounting (IFRS, US GAAP), impairment testing, consolidatie 

 Pension accounting (IFRS, US GAAP en Dutch GAAP) 

 M&A, due diligence, waarderingen  

 Post-acquisitie, integratie, change management 

 Fast close (Océ-Canon integratie: van 17 naar 4 werkdagen in 9 maanden) 

 Mid term planning, budgetering, forecasting, management accounting 

 Performance management, KPI’s, analyses, Investor Relations 

 Cash flow management, werkkapitaalbeheer, investeringsanalyses 

 Benchmarking  

 Transfer pricing, tax accounting, bank convenanten 

 Kosten reductie, herstructurering, rationalisatie artikel- en klantenbestand 

 Recycling, remanufacturing 

 

Werkervaring (specifiek) 

 WIEL MEET AGAIN (juni 2013-heden) 

Zelfstandig professional business- & financial control met diverse 

opdrachtgevers (Océ inzake Stichting Pensioenfonds Océ, Document 

Services Incubator B.V., Agmi Traffic B.V., Koledo International Group 

B.V., Canon Nederland B.V., Inakopa B.V., Berden mode en wonen Groep, 

Nedinsco B.V., Particon B.V., Beech.it, Vostermans Beheer B.V., Berden 

Warenhuis B.V., OCI N.V.) 

 Stichting Woongoed 2-Duizend (december 2016-heden) 

Lid Raad van Commissarissen, voorzitter Audit Committee 

 Océ N.V. (1990-mei 2013), omzet 2012 2.500 miljoen Euro, 20.000 

FTE’s 

Ontwikkeling en fabricage van printers, kopieermachines en document 

management oplossingen en diensten voor professionele omgevingen. 

Leveringen via eigen dochterondernemingen in 30 landen en distributeurs 

in 50 andere landen. 

 Vice President Group Reporting and Accounting (2007-mei 

2013)\Manager Group Reporting (2005-2007), rapporterend aan 

de CFO van Océ N.V. en direct leiding gevend aan 12 FTE’s, lid MT 

Finance en verantwoordelijk voor: 

 Accounting, consolidatie en rapportering van 100 companies 

 Overgang van Dutch GAAP/US GAAP naar IFRS/US GAAP 

 Integratie financiële rapportering Imagistics Inc. (omzet 550 

miljoen USD, 3.200 FTE’s) 

 Implementatie Cash Flow- en werkkapitaal beheer systeem 

 Due diligence team strategische alliantie (overname door 

Canon) 

 Projectleider diverse financiële integratieprojecten met Canon 

(onder andere Fast Close van 17 naar 4 werkdagen in 9 

maanden)  

 Senior area controller Group Controlling (2001-2004), 

gerapporteerd aan de Senior Vice President Group Controlling, direkt 

leiding gegeven aan 2 FTE’s en lid van het Controlling Committee en 

verantwoordelijk voor onder andere: 



 Implementatie Group Management Accounting 

 Ondersteuning Investor Relations 

 Herstructurering personeelsbestand en de uitfasering van 

analoge machines 

 Investeringsanalyses 

 Implementatie SOx 302 (risk management) 

 Implementatie SOx 404 (controls over financial reporting) 

 

 Controller Business Unit Imaging Supplies (1996-2001), omzet 

350 miljoen Euro, 1.000 FTE’s, gerapporteerd aan de Vice-President 

Imaging Supplies, direct leiding gegeven aan 3 FTE’s, lid MT Business 

Unit Imaging Supplies en verantwoordelijk voor: 

 Aansturing intercompany prijzen 

 Planning, budgettering, rapportering en analyse van de 

Business Unit Imaging Supplies resultaten 

 Rationalisatie van de Imaging Supplies business middels 

afbouw- en verkoop van de produktiefaciliteiten, rationalisatie 

van het assortiment gericht op cost price leadership en het 

ontwikkelen van een customer profitability business model 

 Controller projecten Business Unit Wide Format Printing 

Systems (1995), omzet 550 miljoen Euro, 5.000 FTE’s, 

gerapporteerd aan de Vice President Controlling Business Unit Wide 

Format Printing Systems en verantwoordelijk voor: 

 Projectcalculaties producten in de markt en in ontwikkeling 

 Vertegenwoordiger van de Finance functie in diverse 

productontwikkeling- en marktintroductieteams 

 Controller Manufacturing & Logistics Machines (1990-1995), 

productiewaarde 200 miljoen Euro, 800 FTE’s, gerapporteerd aan de 

Vice President Controlling Venlo, direct leiding gegeven aan 12 FTE’s, 

lid MT Manufacturing & Logistics Machines en verantwoordelijk voor: 

 Kostprijzen 

 Medium term planning, budgettering, rapportering en analyse 

van de productie- en logistieke resultaten 

 Financiële- en logistieke aansturing van de recycling- en 

remanufacturing aktiviteiten (afstudeerscriptie 

Registercontrollersopleiding: naar een betere besturing van het 

recyclingproces) 

 Dijker&Doornbos/Deloitte Dijker van Dien/Coopers & Lybrand Dijker van 

Dien, accountancy (1985-1990) 

 Militaire dienst, logistiek Geneeskundige Dienst (1978-1979) 

 Moret & Limperg, accountancy (1977-1978) 

 Diverse baantjes naast studie en werk (1972-1987) 

 

Opleiding (specifiek) 

 Registercontroller (RC), Vrije Universiteit Amsterdam (1992-1994) 

 Registeraccountant (RA), Katholieke Universiteit Brabant (1985-1987) 

 Bedrijfseconomie (Drs), Katholieke Hogeschool Tilburg (1979-1986) 

 

Core competences (specifiek) 

 Structuur: analytisch, betrouwbaar, bouwer, doelgericht, doorzetter, 

duidelijkheid, kwaliteit, no-nonsense, rust, toegevoegde waarde, 

zelfstandig 

 Verwerven en delen van kennis: breed georiënteerd, business partner, 

collegiaal, deskundig, eerlijk, fijn mens, flexibel, humor, leergierig, leider, 

motivator, netwerker, people manager, pro-actief, team-speler, 

vertrouwen 

  

 



 

 

Trainingen/cursussen 

 VERA-Océ programma Permanente Educatie (2007-2012) 

 Besturen van een ondernemingspensioenfonds, OPF (2009 en 2011) 

 Value-based Leadership Development Program, Right Management (2007-

2008) 

 Diverse cursussen inzake IFRS, US GAAP en SOx (2003-2011) 

 Financial Executive Program, Controllers Instituut (2001) 

 Presentatietechnieken (1990 en 1998) 

 Kwaliteit van de manager, Stichting Bedrijfskunde (1989) 

 

Talen 

 Nederlands: moedertaal 

 Engels: goed 

 Duits: goed 

 

Automatiseringskennis 

 Microsoft Excel, PowerPoint en Word 

 Océ in house ontwikkeld Groepsconsolidatie systeem (IBM AS 400) 

 Cognos datawarehousing 

 SAP  

 Hyperion 

 Navision 

 

Nevenactiviteiten/sociaal-maatschappelijk engagement 

 Bestuurslid Vereniging van Eigenaren Rijnbeekflat Venlo en voorzitter van 

de vergadering van de VvE (2017-heden) 

 Lid Verantwoordingsorgaan Océ Pensioen Fonds (2008-2014) 

 Controller Anja van Rijen, beeldend kunstenaar (2008-heden) 

 Lid kascommissie Stichting Afasie Noord-Limburg (2003-2014) 

 Vrienden van Cobbenhagen (2007-heden) 

 Penningmeester Stichting Vrienden van Theater de Garage (2013) 

 Lid van Chief Accountants van beursgenoteerde ondernemingen (2007-

2013) 

 Penningmeester en voorzitter adviescommissie Elisastichting, goede 

doelen (1995-2013) 

 Voorzitter Medezeggenschapsraad St. Jozefschool, Tegelen (2007-2011) 

 Lid Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants 

 Lid Vereniging Register Controllers 

 Lid Vereniging Van Tilburgse Economisten 

 Lid Stichting ZZP-Nederland 

 Genomineerd voor de Controller of the Year award 2012; nominatie 

gebaseerd op diverse externe presentaties, een interview en een 

forumdiscussie over de financiële integratie met Canon en mijn leidende 

rol daarin 

 Organisator VERA-Océ programma Permanente Educatie (2007-2012) 

 Diverse externe presentaties inzake o.a. reverse logistics, accounting van 

recycling, Sarbanes-Oxley/Tabaksblat, intercompany reconciliatie proces 

en de financiële integratie met Canon/fast close 

 Financial Director’s Magazine/CFO, interviews inzake het intercompany 

reconciliation proces tijdens het afsluitproces (2007)  

 Transport & Opslag, interview inzake reverse logistics Océ (1995) 

 Inkoop & Logistiek, publikatie inzake reverse logistics Océ (1995) 

 HEAO-Eindhoven, extern deskundige bedrijfseconomie (1993-1997) 

 Teleac, docent financieel management (1990) 

 NIVRA, docent elementaire accountantscontrole (1990) 

 Volkswagen Hannover, stage (1985) en Polen, studiereis (1983) 



 

 

Hobbies 

 Muziek, films, lezen, http://www.anjavanrijen.nl 

 Wandelen, fietsen, koken 

 Stedentrips, reizen  

 

Referenties 

 http://www.wielmeetagain.nl/home 

 http://www.wielmeetagain.nl/aanbevelingen  
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