Profiel van Erik
Geboortedatum:

05-08-1967

Inzetbaar als:

Business controller
Manager finance & control
Business controller

Inzetbaar per:

01-03-2021

Uurtarief:

€ 86-100 per uur

Uren inzetbaar:

16 tot 40 uur

Regio:

Gelderland

Kennis en vaardigheden
Pakketkennis:

Afas, Cognos, Exact, Exact Globe, Excel, SAP, SAP Fico,
Visio

Branche ervaring:

Handel, Onderwijs, Zakelijke dienstverlening

Specialisme:

Activity based costing, AO/IB specialisme, Budgettering,
Business analysis, Business control, Business planning,
Consolidatie, Due diligence, Financial analysis, Financial
audit, Financial control, Forecasting, Governance, In control
statement, Interne en externe rapportages,
Jaarrekeningenwerk, Management accounting,
Managementadvies, Managementondersteuning, Operational
audit, Planning & control, Project control, Risk & compliance,
Riskmanagement, Treasury, Turnaround management, Value
based management

Financiele kennis:

Dutch GAAP, Solvency II

Talen:

Nederlands,Engels,Duits,Spaans

Relevante werkervaring
Senior business controller
Organisatie:

Universiteit Twente

Periode:

juli 2018 - augustus 2019

Referentie:

Marcel Arends

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Binnen de universiteit introduceren van business control. Management informatie verbreden van
finance naar meer proces georiënteerde datasets.
Gebruikte pakketten:

Cognos, Excel, Infor, Oracle

Aanvullend specialisme:

Activity based costing, AO/IB specialisme, Budgettering,
Business analysis, Business control, Financial analysis,
Financial control, Forecasting, Governance, Management
accounting, Managementadvies, Managementondersteuning,
Planning & control, Project control, Risk & compliance,
Riskmanagement, Value based management

Branche:

Onderwijs

Voertaal:

Nederlands

Manager F&C
Organisatie:

Acta

Periode:

oktober 2018 - maart 2019

Referentie:

Wilco van EIJsden

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Manager van een finance afdeling. Verantwoordelijk voor team controllers en administrateurs.
Migratie bronsysteem tandartsapplicatie, jaarrekening en begroting.
Gebruikte pakketten:

Cognos, Excel, SAP, SAP Fico

Aanvullend specialisme:

Activity based costing, Budgettering, Business analysis,
Business control, Forecasting, Governance,
Jaarrekeningenwerk, Managementondersteuning, Planning &
control, Project control, Risk & compliance

Branche:

Onderwijs

Voertaal:

Nederlands

Concerncontroller
Organisatie:

Da Vinci College

Periode:

juli 2019 - heden

Referentie:

Bartho Koene en Marc Meijer

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Concerncontroller, regie op concern begroting, kaderbrief en managementrapportages. Coachen

controllers en professionaliseren control functie. Business analyses domein Techniek & Media.
Gebruikte pakketten:

Cognos, Exact, Exact Globe, Excel, Visio

Aanvullend specialisme:

Activity based costing, AO/IB specialisme, Budgettering,
Business analysis, Business control, Business planning,
Consolidatie, Financial analysis, Financial audit, Financial
control, Forecasting, Governance, Jaarrekeningenwerk,
Management accounting, Managementadvies,
Managementondersteuning, Planning & control, Project
control, Risk & compliance, Riskmanagement, Treasury

Branche:

Onderwijs

Voertaal:

Nederlands

Concerncontroller / Manager control
Organisatie:

Regiocollege (ROC)

Periode:

maart 2018 - december 2018

Referentie:

Bernard Franssen

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Concerncontroller, regie op begroting, kaderbrief en managementrapportages.
Liquiditeitsrapportages. Business analyses met onderwijslogistieke planning. Coachen
medewerkers en vormen van team.
Gebruikte pakketten:

Cognos, Exact, Exact Globe, Excel

Aanvullend specialisme:

Activity based costing, AO/IB specialisme, Budgettering,
Business analysis, Business control, Business planning,
Consolidatie, Financial analysis, Financial audit, Financial
control, Forecasting, Governance, Interne en externe
rapportages, Jaarrekeningenwerk, Management accounting,
Managementadvies, Managementondersteuning, Operational
audit, Planning & control, Project control, Risk & compliance,
Riskmanagement, Treasury, Value based management

Branche:

Onderwijs

Voertaal:

Nederlands

Manager F&C
Organisatie:

FNV

Periode:

oktober 2017 - maart 2018

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Als manager planning & control verantwoordelijk voor de modernisering van de controlfunctie,
aansturen van controllers en ressorterend onder de financieel directeur. Opstellen
managementrapportages, jaarrekening (dossiers), plan maken voor doorontwikkeling. Coachen
controllers en organiseren van feedback, learning loops en samenwerking met HR.

Gebruikte pakketten:

Microsoft Dynamics AX

Aanvullend specialisme:

Activity based costing, AO/IB specialisme, Budgettering,
Business analysis, Business control, Consolidatie, Corporate
finance, Financial analysis, Financial control, Forecasting,
Governance, Jaarrekeningenwerk, Management accounting,
Managementadvies, Managementondersteuning, Planning &
control, Project control, Riskmanagement, Turnaround
management

Branche:

Zakelijke dienstverlening

Voertaal:

Nederlands

Business controller
Organisatie:

Universiteit Eindhoven

Periode:

juli 2017 - maart 2018

Referentie:

Saskia Martens

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Als business controller introduceren van business control, coachen van controllers. Opzetten
begroting, uitvoeren managementrapportages en project plan business control.
Gebruikte pakketten:

Cognos, Excel, SAP

Aanvullend specialisme:

Activity based costing, Budgettering, Business analysis,
Business control, Financial analysis, Financial control,
Forecasting, Interne en externe rapportages, Management
accounting, Managementadvies, Managementondersteuning,
Planning & control, Project control

Branche:

Onderwijs

Voertaal:

Nederlands

Senior business controller
Organisatie:

Aventus

Periode:

juli 2016 - juli 2017

Referentie:

Victor Steenkist

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden

Als senior business controller vormgeven aan control. Analyses van rijksbijdrage, sector T&M en
implementatie risicomanagement.
Gebruikte pakketten:

Cognos, Excel, Microsoft Dynamics AX

Aanvullend specialisme:

Activity based costing, AO/IB specialisme, Budgettering,
Business analysis, Business control, Business planning,
Financial analysis, Financial control, Forecasting,
Governance, Managementondersteuning, Planning & control,
Project control, Risk & compliance, Riskmanagement

Branche:

Onderwijs

Voertaal:

Nederlands

Senior business controller
Organisatie:

Summa College

Periode:

augustus 2016 - juni 2017

Referentie:

Harm Deiman

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Begeleiden management met behulp van management informatie, onderwijslogistiek bij keuzes
om te hervormen. Begroting, jaarrekening en managementrapportages inclusief
kostprijsanalyses.
Gebruikte pakketten:

Cognos, Excel, SAP

Aanvullend specialisme:

Activity based costing, Budgettering, Business analysis,
Business control, Financial analysis, Financial control,
Forecasting, Governance, In control statement, Management
accounting, Managementadvies, Managementondersteuning,
Planning & control, Project control, Riskmanagement,
Turnaround management

Branche:

Onderwijs

Voertaal:

Nederlands

Consultant informatievoorziening
Organisatie:

Petrus Canisius College

Periode:

oktober 2015 - december 2016

Referentie:

Frans van Pinxteren, voorzitter college van bestuur

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Implementeren van managementinformatie op gebied van bedrijfsvoering opdat de directie en
management zich meer eigenaar kunnen voelen van de eigen cijfers. Het management is beter in
staat de juiste beslissingen te nemen.

Gebruikte pakketten:

Afas

Aanvullend specialisme:

Activity based costing, AO/IB specialisme, Budgettering,
Business analysis, Business control, Business planning,
Financial analysis, Governance, Interne en externe
rapportages, Management accounting,
Managementondersteuning, Planning & control

Branche:

Onderwijs

Voertaal:

Nederlands

Instellingscontroller
Organisatie:

Vilentum hogeschool

Periode:

november 2015 - juni 2016

Referentie:

Madelon de Beus, directeur van de faculteit in Wageningen

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Voor de hogeschool is de functie Instellingscontroller nieuw. Opdracht is om deze functie inhoud
te geven op de thema’s eigenaarschap lijnmanagers voor bedrijfsvoering, de begroting en de
meerjarenbegroting. Verantwoordelijk voor de locaties Wageningen, Almere en Dronten. Daarbij
ook het aansturen van de medewerker projectcontrol.
Gebruikte pakketten:

Exact

Aanvullend specialisme:

Activity based costing, Budgettering, Business analysis,
Business control, Business planning, Financial analysis,
Financial control, Forecasting, Governance,
Jaarrekeningenwerk, Managementadvies, Planning & control,
Project control, Risk & compliance, Riskmanagement

Branche:

Onderwijs

Voertaal:

Nederlands

Manager Concern Control / Concerncontroller / Domeincontroller
Organisatie:

Hogeschool van Amsterdam

Periode:

mei 2010 - december 2015

Referentie:

Sebastiaan Jungst RA, business controller

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Professionaliseren domein en concern control voor de HvA. Investeren in teamkwaliteiten,
organiseren van duidelijke taakverdeling bij financiële processen tussen shared service center en
control organisatie. Opleveren halfjaarrapport voor review accountant. Organiseren duidelijke
functionele lijnen binnen de control organisatie. Verder het vereenvoudigen van de budgetcyclus,
invoeren nieuwe werkwijze en systeemtechnische projectadministratie. Opbouwen strategische

managementrapportage waarbij snelheid en effectiviteit voor de hogeschool als geheel centraal
staan. Mede ontwikkelen en implementeren risicomanagement systeem waarbij totstandkoming
‘in control statement’ voor de organisatie kan worden afgegeven. Rapporteert aan financieel
directeur en geeft leiding aan 7 controllers, 2 medewerkers interne controle en 1 trainee.
Gebruikte pakketten:

Excel, SAP, SAP Fico, Visio

Aanvullend specialisme:

Activity based costing, AO/IB specialisme, Budgettering,
Business analysis, Business control, Business planning,
Consolidatie, Financial analysis, Financial control,
Forecasting, Governance, In control statement, Interne en
externe rapportages, Jaarrekeningenwerk, Management
accounting, Managementadvies, Managementondersteuning,
Operational audit, Planning & control, Project control, Risk &
compliance, Riskmanagement, Value based management

Branche:

Onderwijs

Voertaal:

Nederlands

Senior Business controller
Organisatie:

Haagse hogeschool

Periode:

juni 2015 - september 2015

Referentie:

Hans Jan Wunderink, business controller

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Verantwoordelijk voor de (meerjaren) begroting. Speciale opdracht is het coachen van de
controllers in de ontwikkeling passend bij de vernieuwde besturingsfilosofie van de organisatie.
Tevens business controller van de commerciële activiteiten van de hogeschool en opstarten van
de business case hiervoor.
Gebruikte pakketten:

Excel, SAP Fico

Aanvullend specialisme:

Activity based costing, Budgettering, Business analysis,
Business control, Business planning, Financial analysis,
Financial control, Forecasting, Governance, Interne en
externe rapportages, Management accounting,
Managementadvies, Managementondersteuning, Planning &
control, Project control, Risk & compliance, Riskmanagement

Branche:

Onderwijs

Voertaal:

Nederlands

Business controller
Organisatie:

ROC TOP

Periode:

januari 2014 - mei 2015

Referentie:

Hans Bol, lid Raad van Bestuur

Contact:

Taken en verantwoordelijkheden
Verantwoordelijk voor de inrichting van de business control functie. Eigenaarschap van cijfers bij
managers krijgen, ervoor zorgen dat managers prognoses kunnen/durven afgeven. Strategie
verbinden met operationele sturing. Verantwoording en sturing via kwartaalrapportages vorm
geven. Kaderbrief opstellen. Advies op de inrichting van de financiële functie binnen ROC TOP.
Meerjarenperspectief opstellen. Risicomanagement implementeren. Keuze voorbereiden voor
nieuwe locaties vastgoed in A’dam noord. Nieuw intern allocatiemodel ontwikkelen als gevolg
van veranderde externe bekostiging.
Gebruikte pakketten:

Exact, Excel

Aanvullend specialisme:

Activity based costing, AO/IB specialisme, Budgettering,
Business analysis, Business control, Business planning,
Corporate finance, Financial analysis, Financial audit,
Financial control, Forecasting, Governance, Interne en
externe rapportages, Jaarrekeningenwerk, Management
accounting, Managementadvies, Managementondersteuning,
Operational audit, Planning & control, Project control, Risk &
compliance, Riskmanagement, Treasury, Turnaround
management, Value based management

Branche:

Onderwijs

Voertaal:

Nederlands

Business controller
Organisatie:

Christelijke hogeschool Windesheim

Periode:

september 2013 - maart 2014

Referentie:

Josephine Woltman Elpers, Managing Director Windesheim
Honours College|Honours Programs

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Als interim manager bij het grootste domein inhoud geven aan de functie van business controller.
Speciale opdrachten zijn het opstellen van business cases voor slecht renderende opleidingen en
speciale onderwijsvormen. Opstellen van de domeinbegroting, voortgangsrapportage voor het
College alsmede het opstellen van de jaarrekening. Voorstellen doen en uitwerken van
sturingsmodellen voor contractonderwijs. Het geven van gevraagd/ongevraagd advies, de rol van
sparringpartner voor het management.
Gebruikte pakketten:

Exact, SAP

Aanvullend specialisme:

Budgettering, Business analysis, Business control, Business
planning, Financial analysis, Financial control, Forecasting,
Interne en externe rapportages, Jaarrekeningenwerk,
Management accounting, Managementadvies, Planning &
control, Risk & compliance, Riskmanagement, Value based
management

Branche:

Onderwijs

Voertaal:

Nederlands

Faculteitscontroller
Organisatie:

Hogeschool Utrecht

Periode:

juni 2012 - februari 2014

Referentie:

Maarten Hageman, faculteitsdirecteur

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
De opdracht om de organisatie in control te krijgen. Via plan van aanpak wordt de gehele p&c
cyclus aangepakt. Belangrijke onderdelen zijn:
-Managementcontrol, stuurvariabelen, driver based begroting, managementinformatie en houding
en gedrag. Ontwikkeling van de controlfunctie als sparringspartner voor management.
-Financial control, begroting, mandatering, financiële beheersing en jaarrekening.
Als controller stuur ik een team aan van 4 medewerkers. Speciale opdrachten: onderzoek /
impactanalyse HU-breed naar mogelijkheden om haar onderzoekvolume te vergroten. Daarnaast
opzetten van basismodel om overheadreductie te kunnen volgen ten aanzien van de centralisatie
van stafdiensten naar HU diensten.
Gebruikte pakketten:

Excel, SAP, SAP Fico

Aanvullend specialisme:

Activity based costing, Budgettering, Business analysis,
Business control, Business planning, Financial analysis,
Financial control, Forecasting, Governance, In control
statement, Interne en externe rapportages,
Jaarrekeningenwerk, Management accounting,
Managementadvies, Managementondersteuning, Operational
audit, Planning & control, Project control, Risk & compliance,
Riskmanagement, Turnaround management, Value based
management

Branche:

Onderwijs

Voertaal:

Nederlands

Docent bedrijfskunde en bedrijfsadministratie
Organisatie:

Saxion hogeschool

Periode:

december 2011 - augustus 2012

Referentie:
Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Als parttime docent bedrijfseconomie verzorgde ik een deel van het curriculum bij de sector
International Business Management Studies.
Gebruikte pakketten:
Aanvullend specialisme:

Branche:

Onderwijs

Voertaal:

Nederlands

Manager planning & control
Organisatie:

Stenden University

Periode:

februari 2009 - mei 2010

Referentie:

Richard Liefting RA, financieel directeur

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Activeren en professionaliseren control afdeling. Het vereenvoudigen van de budgetcyclus,
snellere en effectiever maandrapportages voor de hogeschool als geheel. Integreren van
projectresultaten in P&C cyclus. Integreren internationale sites in de P&C cyclus en maken van
risicoanalyses op basis van cijferanalyses.
Ontwikkelen van effectievere managementinformatie dashboards (met behulp van de Balanced
Scorecard) en opstellen van een meerjarenbegroting voor de hogeschool. Mede ontwikkelen en
implementeren risicomanagement systeem waarbij totstandkoming ‘in control statement’ voor
de organisatie kan worden afgegeven. Ik rapporteer aan de financieel directeur en geef leiding
aan 5 controllers en 1 beleidsmedewerker.
Gebruikte pakketten:

Cognos, Exact, Exact Windows, Visio

Aanvullend specialisme:

Activity based costing, Budgettering, Business analysis,
Business control, Business planning, Consolidatie, Financial
analysis, Financial control, Forecasting, Governance, In
control statement, Interne en externe rapportages,
Jaarrekeningenwerk, Management accounting,
Managementadvies, Managementondersteuning, Planning &
control, Project control, Risk & compliance,
Riskmanagement, Turnaround management

Branche:

Onderwijs

Voertaal:

Nederlands

Hoofd planning & control
Organisatie:

Yarden uitvaartverzekeraar

Periode:

november 2006 - februari 2009

Referentie:

Jan Willem van Holst, directeur verzekeringsbedrijf

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Verantwoordelijkheden:
Hoogste verantwoordelijke voor business control binnen bedrijf.

Adviseur en sparringpartner van directie en management, ressorterend onder de
financieel directeur.
Directe aansturing van 5 controllers en internal auditor.

Overige belangrijke taken/resultaten/projecten:
Waarderen en administratief, juridisch integreren van overnamepartijen alsmede
uitvoeren van pre-, en post merger audits.
Prestatiemanagement met behulp van Balanced Scorecard methode voor bedrijf opzetten
en verbeteren inclusief projecten, compliance en risicomanagement.
Analyseren en rapporteren van beleggingsresultaten.
Uitvoeren businessanalyses ter verbetering bedrijfsvoering, waar onder een activity based
managementsysteem voor het callcenter.
Coördineren, beoordelen en schrijven van (jaar)plannen en rapportages.
Ontwikkelen en implementeren stuurinstrumentaria voor (operationeel) management.
Ontwikkelen en implementeren van strategische kostenbeheersing via sturen op
rendementsnormen (RoCE) en voor de verzekeraar door middel van fair value.
Opstarten projectmanagement inclusief administratie en service level management
interne stafdiensten.
Ontwikkelen kostprijsmodel voor de uitvaartdienstverlening ten behoeve van strategische
prijsstelling en ter ondersteuning van de operationele aansturing. Hiertoe de uitvaartdienst
als project definiëren en tijdschrijfmechanisme invoeren.

Gebruikte pakketten:

Exact, Exact Windows, Excel

Aanvullend specialisme:

Activity based costing, Budgettering, Business analysis,
Business control, Business planning, Consolidatie, Due
diligence, Financial analysis, Financial control, Forecasting,
Governance, In control statement, Interne en externe
rapportages, Jaarrekeningenwerk, Management accounting,
Managementadvies, Managementondersteuning, Mergers &
acquisitions, Operational audit, Planning & control, Project
control, Risk & compliance, Riskmanagement, Taxaccounting, Value based management

Branche:

Zakelijke dienstverlening

Voertaal:

Nederlands

Regiocontroller, concerncontroller, projectleider en inspecteur
Organisatie:

UWV

Periode:

mei 1994 - november 2006

Referentie:

Marco Kleinherenbrink, directeur divisie Werkgeversdiensten

Contact:
Taken en verantwoordelijkheden
Verantwoordelijkheden:

Hoogste verantwoordelijke voor business control binnen regio.
Lid van MT en adviseur en sparringpartner van de regiodirecteur en overige leden van het
management team.
Directe aansturing van 2 assistent controllers en functioneel 4 control 'achtigen'.
Plaatsvervanger directeur en actief deelnemer in verschillende werkgroepen.

Overige belangrijke taken/resultaten/projecten:
Prestatiemanagement voor divisie opzetten, samen met dr. André de Waal MBA, met
behulp van de Balanced Scorecard
Opzetten proces integraal risicomanagement
Opleidingsprogramma controllers divisie opzetten en implementeren en evalueren
Uitvoeren businessanalyse ter verbetering bedrijfsvoering
Coördineren, beoordelen en schrijven van (jaar)plannen en rapportages. O.a. gebaseerd
op INK-model
Ontwikkelen en implementeren stuurinstrumentaria voor (operationeel) management

Heeft zitting in:
a) regiegroep managementinformatie (deelnemer)
b) werkgroep costaccounting (deelnemer)
c) werkgroep sturen op outcome (voorzitter)
d) werkgroep ketenprestatie indicatoren (voorzitter), werkgroep datawarehouse (deelnemer)
Verantwoordelijkheden:
Verantwoordelijk voor costaccounting gehele organisatie.
Gebaseerd op Activity based costing.
Ontwikkelen en opstellen van rapportages hieromtrent.
Adviseren van directie en management op financieel economisch gebied.
Analyseren jaarplannen, budgetten en rapportages.
Ontwikkelen van instrumenten ten behoeve van management-informatie.
Samenstellen en aansturen projectteams.
Begeleiden van de decentrale controllers.

Periode: 1999 t/m 2000 Functie: Projectleider
Verantwoordelijkheden:
Eindverantwoordelijk voor projectresultaat.
Hierdoor zelfstandig vormgeven van projectteam en (laten) geven aan de uitvoering.
Kunnen omgaan met meerdere problemen tegelijk en daarbij overzicht behouden.
Efficiënt om kunnen gaan met bronnen in het project als bronnen binnen de organisatie.

Periode: 1994 t/m 2000 Functie: Inspecteur

Verantwoordelijkheden:
In de buitendienst uitvoeren van boekenonderzoeken bij werkgevers in Nederland.
Controle van kasboek tot jaarverslag.
Van kleine tot zeer grote multinationale bedrijven.
Eindverantwoordelijk voor eigen product.
Als financieel expert bezoeken van klanten om problemen op te lossen.
Centraal staat de bekwaamheid om geldstromen binnen bedrijven te doorgronden (risicoanalyse).
Essentiële vaardigheden zijn: professionaliteit, zelfstandigheid, diplomatiek en
uitstekende communicatieve vaardigheden op alle management niveaus.
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Gebruikte pakketten:

Cognos, Excel, Oracle

Aanvullend specialisme:

Activity based costing, Budgettering, Business analysis,
Business control, Business planning, Financial analysis,
Financial control, Forecasting, Governance, Interne en
externe rapportages, Jaarrekeningenwerk, Management
accounting, Managementadvies, Managementondersteuning,
Operational audit, Planning & control, Project control, Risk &
compliance, Riskmanagement

Branche:

Zakelijke dienstverlening

Voertaal:

Nederlands

