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PROFESSIONEEL PROFIEL 

Ik ben een allround finance professional. Ik heb mij ontwikkeld tot generalist met een brede blik 

op financien, organisaties en alles wat daarmee te maken heeft. In verschillende functies ben ik 

werkzaam geweest op het snijvlak van bedrijfsvoering, beleid, bedrijfseconomische zaken, belas-

tingen en accounting en heb op deze gebieden een ruime kennis en ervaring opgedaan.  

 

Ik heb meer in het bijzonder ervaring opgedaan op het gebied van bedrijfsvoering (in de zorg), 

tax, accounting, planning & control, bedrijfseconomische zaken, managementrapportages, busi-

ness cases, risk management en audits. In de afgelopen jaren heb ik me het gebied van de com-

plexe financiering in de zorg eigen gemaakt en hierover 30 studiepunten aan nieuwe onderwijs 

ontwikkeld. Ik verwijs graag naar het kopje Werkervaring waar een en ander wordt toegelicht. 

 

AMBITIE 

Ik wil mij graag inzetten in een brede rol waarin ik een bijdrage kan leveren een bedrijf of organi-

satie beter te laten functioneren. Ik wil dat doen door financiële en organisatorische issues in een 

samenhangend perspectief te plaatsen en dit in een integrale (proces)verbetering te verbinden. 

 

STERKE PUNTEN 

• sterk analytisch vermogen; 

• uitstekende communicatieve vaardigheden; 

• besluitvaardigheid; 

• overtuigingskracht; 

• creativiteit; 

• uitgebreide kennis van organisaties, hun value drivers en de interne en externe stakeholders. 

 

WERKERVARING 

2017 – heden  Partner DeJongVanMal 

 

2015 - 2017 Docent economische vakken bij NHL Hogeschool;  

 

· verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs in financieel-economische vakken; 

 

2012 - 2015 Docent economische vakken bij de Hanzehogeschool Groningen;  

 

· verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs in bedrijfseconomische vakken; 
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· voorzitter van de examencommissie; 

· bedenken en ontwikkelen nieuwe minor Financieel Management in de Zorg; 

· ontwikkelen en verzorgen van het nieuwe vak Zorgfinanciering en bedrijfsvoering. 

 

2009 - 2012 Bedrijfsanalist bij Verslavingszorg Noord Nederland;  

 

· verantwoordelijk voor het maken van bedrijfseconomische analyses ter verbetering van de 

financiële performance van VNN, haar bedrijfsvoering en zorgportfolio; 

· verantwoordelijk voor het maken van kostprijsberekeningen en marge analyses; 

· verantwoordelijk voor het opstellen van financiële analyses (business cases) voor vastgoed- 

en andere investeringen; 

· focus op procesverbeteringen op financieel en bedrijfsvoering gebied; 

· focus op de complexe financieringsstromen binnen de zorg en het managen hiervan; 

· optimalisatie zorgprocessen en financiële vertaling daarvan. 

 

1998 - 2009 werkzaam bij Royal Dutch/Shell Plc.;  

 

2007 - 2009 Senior Business Planner Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.  

 

· verantwoordelijk voor business planning van NAM en NL inbreng in het Europese plan; 

· focus op werken met complexe en omvangrijke databestanden, die in korte tijd moeten wor-

den geanalyseerd om hiervan een voor management inzichtelijk plan te maken; 

· projectmanagement vaardigheden opgedaan tijdens jaarlijkse cyclus; 

· werken met en coördineren van vele interne en externe stakeholders, waaronder Shell en 

ExxonMobil; 

· economische analyses bespreken en verbeteren. 

 

  2005 – 2006 Senior Tax Advisor Shell Global Solutions International B.V. 

 

· verantwoordelijk voor alle fiscale aspecten in Asia-Pacific, China, India, Midden-Oosten en 

Zuid-Amerika in een complexe en internationale bedrijfsomgeving; 

· transfer pricing issues geïdentificeerd en opgelost in overleg met TP specialisten; 

· verantwoordelijk voor fiscale en financiële set up van (verkoop)kantoren in bovengenoemde 

regio’s. 

 

1998 - 2005 Hoofd Fiscale Zaken Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.  

 

· verantwoordelijk voor alle fiscale en mijnrechtelijke zaken van NAM; 

· inbreng in commerciële onderhandelingen; 

· vele contacten met vertegenwoordigers van de ministeries van Financien en Economische 

Zaken, onder andere over de nieuwe Mijnbouwwet; 

· betrokken bij internationale Exploratie en Productie tax projecten binnen Koninklijke/Shell 

Groep; 

· optimaliseren tax awareness en overall belastingpositie NAM; 

· opstellen jaarlijkse vennootschapsbelasting en mijnrechtelijke aangiften. 
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1997 - 1998 docent belastingrecht bij de Hanzehogeschool Groningen 

1995 - 1998 docent belastingrecht bij de stichting Academische Opleidingen Groningen 

 

1991 - 1998 senior belastingadviseur bij Moret Ernst & Young Belastingadviseurs te 

Groningen 

 

· werkzaam in de algemene praktijk; 

· eerstverantwoordelijk voor advisering en aangiften eigen cliëntenportefeuille; 

· medeverantwoordelijk voor de werving en begeleiding van stagiaires en junior adviseurs. 

 

1986 - 1991 inspecteur vennootschapsbelasting te Haarlem 

 

· verantwoordelijk voor een correcte en rechtvaardige uitvoering van de belastingwetten; 

· zowel grote als kleinere aangiften vennootschapsbelasting beoordeeld. 

 

OPLEIDING 

1986 - 1988 fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden 

1981 - 1986 fiscale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen 

1975 - 1981 voorbereidend wetenschappelijk onderwijs aan het Nassau College te Heerenveen 

 

Bij de Hanzehogeschool Groningen is in 2013 de cursus ‘Onderzoeksvaardigheden’ gevolgd. In 

2014 is de Pedagogisch Didactische Bekwaamheid en de Basiskwalificatie Examinering behaald. 

 

Bij VNN is de cursus ‘Ervaren Financials in de Zorg’ van AAG in 2010 gevolgd. In 2011 zijn de 

‘Basiscursus Verslavingszorg’ van VNN en de cursus ‘Vastgoed in de cure en care’ van PwC ge-

volgd. 

 

Royal Dutch/Shell Plc. heeft mij in de gelegenheid gesteld vele opleidingen en trainingen op het 

gebied van olie- en gaswinning, (internationale) belastingen en mijnrechtelijke heffingen, (tax) 

accounting alsmede leiderschap te volgen. 

 

Bij de belastingdienst is de inspecteursopleiding doorlopen. Bij Moret Ernst & Young Belasting-

adviseurs zijn vele nationale en internationale vervolgopleidingen, waaronder de beroepsoplei-

ding van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en enkele managementtrainingen, gevolgd.  

 

TALEN 

Engels, redelijk Frans en Duits, enig Spaans en Italiaans. 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

 

Hobby’s: lezen, roeien en reizen. 


