WIEL MEET AGAIN: business & financial control
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Zelfstandig professional
Vanaf juni 2013 werk ik als zelfstandig professional op het gebied van business &
financial control en mergers & acquisitions. Inmiddels heb ik voor meer dan
twintig kleine en grote ondernemingen verschillende soorten opdrachten
uitgevoerd.
Kerncompetenties
Mijn kerncompetenties liggen op het gebied van het creëren van structuur
middels het analyseren en verbeteren van business- en financiële processen. Ik
werk de voorgestelde oplossingen samen uit met de medewerkers van de
opdrachtgever. Daarom zullen de uiteindelijk gekozen oplossingen ook permanent
de control structuur van de betreffende organisatie verbeteren en ook
daadwerkelijk rendement opleveren.
Opdrachten als zelfstandig professional (2013-heden)
-Helichem B.V. en Vipack B.V.: analyse productieboekhouding (prijsverschillen,
efficiencyresultaten, marge-analyses)
-Vekoma Rides B.V.: implementatie software tool t.b.v. de consolidatie en het
maken van jaarrekeningen (CaseWare), forecasting, fast close, implementatie
JSOx (internal control framework financiële rapportage) en de rapportering voor
het Japanse beursgenoteerde moederbedrijf Sansei Technologies Inc.)
-Nedinsco B.V.: verbeteren rapportagestructuur, fast close, herijken
calculatiemethodiek machine-uurtarieven en kostprijzen, implementeren
dynamische productieplanning
-Berden mode en wonen Groep: verbeteren rapportagestructuur, fast close,
acquisitie Houtbrox mode, financieringsaanvragen i.v.m. hiervoorgenoemde
acquisitie en additionele investeringen, cash flow planning
-OCI N.V. (beursgenoteerd): fast close
-Canon Nederland B.V.: begeleiden verkoopproces indirecte business en aankoop
softwarebedrijf
-Particon B.V.: begeleiden diverse acquisitietrajecten
-Agmi Traffic B.V.: herstructurering, zeker stellen van carry forward losses na
doorstart, fast close, finetunen implementatie informatiesysteem/optimalisatie
bedrijfsprocessen, aanscherping artikelassortiment en kostprijssystematiek
-Koledo International Group B.V.: opzet financiële rapportage Group, fast close

-Services Valley/Document Services Incubator B.V.: financieel directeur
-Stichting Pensioenfonds Océ: lid Verantwoordingsorgaan
Werkzaamheden/projecten Océ (1990-2013)
Business control:
-Mid term planning, budgettering, forecasting
-Management accounting, performance management, KPI’s, analysis
-Cash flow management, werkkapitaalbeheer, liquiditeits prognoses
-Projectcalculaties, investeringsanalyses
-Uurtarieven, kostprijzen, intercompany/transfer pricing
-Rationalisatie artikelbestand, profitabiliteit per klant
-Risk management control framework (COSO)
-Benchmarking
-Recycling, remanufacturing
Financial control:
-Financial accounting (IFRS, US GAAP)
-Consolidatie
-Rapporteringsstructuur
-Fast close (Océ-Canon)
-Acquisitie accounting (IFRS, US GAAP)
-Impairment testing (IFRS, US GAAP)
-Sarbanes Oxley 302 en 404 (internal control framework financiële rapportage)
-Productieboekhouding
-Pension accounting (IFRS, US GAAP, Dutch GAAP)
-Tax accounting (IFRS, US GAAP)
-Ondersteuning Investor Relations (analyses)
-Bank convenanten
Mergers & acquisitions/herstructurering:
-Herstructurering sales en productie, kostenreducties
-Due diligence, waardering diverse acquisities
-Post acquisitie en integratie Imagistics Inc.-Océ
-Pre- en post acquisitie Océ-Canon
Functies Océ (1990-2013)
-Vice President Group Reporting and Accounting/Manager Group Reporting (20052013), omzet 2.500 miljoen Euro, 20.000 FTE’s (2012), rapporterend aan de CFO
van Océ N.V. en direct leiding gevend aan 12 FTE’s, lid MT Finance
-Senior area controller Group Controlling (2001-2004), omzet 2.600 miljoen Euro,
21.000 FTE’s (2004), rapporterend aan de Senior Vice President Group
Controlling, direct leiding gevend aan 2 FTE’s en lid van het Controlling
Committee
-Controller Business Unit Imaging Supplies (1996-2001), omzet 350 miljoen Euro,
1.000 FTE’s, rapporterend aan de Vice-President Imaging Supplies, direct leiding
gevend aan 3 FTE’s, lid MT Business Unit Imaging Supplies
-Controller projecten Business Unit Wide Format Printing Systems (1995), omzet
550 miljoen Euro, 5.000 FTE’s, rapporterend aan de Vice President Controlling
Business Unit Wide Format Printing Systems
-Controller Manufacturing & Logistics Machines (1990-1995), productiewaarde
200 miljoen Euro, 800 FTE’s, rapporterend aan de Vice President Controlling
Venlo, direct leiding gevend aan 12 FTE’s, lid MT Manufacturing & Logistics
Machines
Overige werkgevers
-Dijker&Doornbos/Deloitte Dijker van Dien/Coopers & Lybrand Dijker van Dien
accountants (1985-1990)
-Ministerie van Defensie (1978-1979)
-Moret & Limperg accountants (1977-1978)

Opleidingen
-Registercontroller (RC), Vrije Universiteit Amsterdam (1992-1994)
-Registeraccountant (RA), Katholieke Universiteit Brabant (1985-1987)
-Bedrijfseconomie (Drs.), Katholieke Hogeschool Tilburg (1979-1986)
-VWO-Atheneum B (1970-1977)
Trainingen/cursussen/overig
-Governance Course, Wagner Group (2019)
-Diverse cursussen inzake toezicht op woningcorporaties (2017-heden)
-Genomineerd voor de Controller of the Year award (2012)
-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
Nevenactiviteiten
-Lid Raad van Commissarissen en voorzitter Audit Commissie Stichting Woongoed
2-Duizend/Nester (2016-heden)
-Voorzitter Vereniging van Eigenaren Rijnbeekflat Venlo (2017-heden)
-Controller Anja van Rijen, beeldend kunstenaar (2008-heden)
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-http://www.wielmeetagain.nl/aanbevelingen

