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INTRODUCTIE 
Met meer dan tien jaar ervaring in Finance en Control, waarvan vier als Project Consultant, 
ben ik in 2019 gestart als zelfstandige met M2-Consulting. 
Vanuit mijn ervaring op diverse (verander)projecten bij diverse klanten heb ik gemerkt dat 
een verandertraject meer is dan een technische- of proceswijziging en dat de impact op de 
organisatie en de medewerkers vaak onderschat wordt. Om die reden ben ik na mijn SPD 
verder gaan studeren richting bedrijfskunde en heb gekozen voor een specialisatie in 
changemanagement. Met M2-Consulting breng ik finance en changemanagement bij 
elkaar om duurzaam en verantwoord te veranderen binnen het geschetste klantkader.  

 
 
PORTFOLIO 
• Manager Finance | Nutricia Cuijk BV | oktober 2019 – heden 
Verantwoordelijk voor de afdeling accounting (3fte), internal control en business partner voor maintenance voor 
de production plant in Cuijk. De fabriek zal spoedig gesloten worden, maar door veranderende 
marktomstandigheden en de moeilijkheden inzake het overhevelen van de productie naar de nieuwe plant is de 
scope van deze opdracht steeds wisselend. 

- Maandelijkse rapportering 
- Halfjaarlijkse geconsolideerde rapportering 
- Opvolgen risico’s vanuit interne controle 
- Optimaliseren/aanpassen processen in wisselende scope 
- Business partner voor afdeling maintenance 

 
• Project Consultant | TriFinance | augustus 2015 – augustus 2019  

Bij TriFinance kreeg ik de kans om me niet alleen verder te ontwikkelen in finance en control, maar daarnaast 
heb ik ook mijn softskills in change management, communicatie en processdenken kunnen ontwikkelen. De 
opdrachten die ik heb uitgevoerd voor TriFinance zijn hieronder vermeld: 
 

o Implementatie Consultant | Stichting Enterprises Accounting TU Delft | maart 2019 – juni 2019  
Sturen en ondersteunen van de afdeling finance (3fte) tijdens de implementatie van Visma. 
- Implementeren van financiële processen 
- Opvolgen van projectstatus / issues 
- Adviseren van procesverbeteringen 



 

- Ondersteunen, coachen en leiding geven aan het team (3fte) 
 

o RTR-accountant (transitie) | McCain Foods Europe BV | november 2017 – februari 2019  
Verantwoordelijk voor de transitie van de finance afdeling van McCain Foods Belgium naar diverse 
SSC’s en externe partijen. 
- Herinrichten van de RTR-processen 
- Herinrichten van de payroll gerelateerde boekingen 
- Outsourcen van de statutaire jaarrekening (BE-GAAP) 
- Kennisoverdracht naar accounting team in NL 

 
o SAP Key User (Implementatie) | PLUS Retail BV | juli 2017 – november 2017  

- Verantwoordelijk voor de implementatie van AP processen 
- Verantwoordelijk voor de implementatie van P2P processen 
- Datamigratie 
- Systeem Integratie Testen, werkinstructies en trainingen 

 
o Financial Controller (Outsourcing) | Mondelez | juli 2016 – mei 2017  

- Coordinatie van de volledige afdeling (23 holding entiteiten) naar 4 externe partijen 
- Maandelijkse rapportering in HFM  
- Reconciliatie balansrekeningen (Blackline) 
- Ad hoc activiteiten met betrekking tot accounting en rapportage 
- Inrichten nieuwe holding entiteit in SAP 
 

o Controller | Vervangingsfonds / Participatiefonds | november 2015 – juli 2016 
- Project controller Sectorplan PO ( EUR 15 mln), inclusief accountantscontrole 
- Statutaire jaarrekeningen voor beide organisaties 
- Schrijven bestuursnotities inzake financiële aangelegenheden 
 

o Sales Controller | Mondelez | juli 2015 – oktober 2015  
- Maandelijkse analyses en rapportering inzake verkoopvolumes, prijzen en opbrengsten gebaseerd op 

actuele cijfers, forecasts en budgetten 
- Opvolgen bonusafspraken 
- Budgettering 

 
• Assistant Controller | Peeters Producten BV (DUO Penotti) | juli 2014 – juli 2015  

- Voorraadanalyse en managementrapportage 
- Debiteurenbeheer, Kredietmanagement en managementrapportage 
- Kostprijsberekening 
- Diverse verbeteringen 

 
• Diverse Financiële Functies | Scania Nederland B.V. (Benelux) | juli 2009 – juli 2014  

- Cash & Bank Accountant 
- Finance Project Coördinator (managen, implementeren en uitrollen van automatiseringsprojecten) 
- AP Accountant 



 

 
• Assistant Accountant | ORZ Accountants en Belastingadviseurs | januari 2007 – juli 2009 

- Voorbereiden van de jaarrekeningen van klanten 

  
 

VAARDIGHEDEN EN KENNIS 

 
 
OPLEIDINGEN EN CERTIFICATEN 
• Parttime Master of Science in Business Administration specialisatie in Change and Business Management 

(Engelse variant), TIAS business school, 2018-2020 
• Doing Business in China, Guanghua School of Management, 2019 
• HBO SPD Bedrijfsadministratie, Markus Verbeek Preahep, 2016 
• MBA (Moderne Bedrijfsadministratie), P3 Transfer, 2010 
• PDB (Praktijk Boekhouden), IPD, 2008  
• VWO, Mencia de Mendoza Lyceum, 2002  
 
PROJECT- & PROCESMANAGEMENT 
• Change Management 
• Transities 
• Outsourcing 
• Software en ERP implementaties 
 
PERSOONLIJKHEID 
• Leiderschap / verantwoordelijkheid 
• Hands-on 
• Strategisch inzicht 
• Groot aanpassings- en inlevingsvermogen 
• Communicatief sterk 
 

EXPERTISEGEBIEDEN 
• Proces- en Change Management 
• Accounting 
• Controlling 
• IFRS, USGAAP 

 
SYSTEMKENNIS 
• SAP  
• Hyperion Financial Management 
• Basware 
• Axapta 
• Cognos 
• Visma 
 


