
 

 

 

TOTALLY 

IN CONTROL 
 

 

Profiel 
Persoonlijke gegevens 
 
Geboortedatum  
07-05-1960 
 
Woonregio 
Amsterdam 
 
Omgeving opdrachten 
Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Almere. 
 
Tarief 
In overleg 
 
Eigenschappen 
Teamplayer, verantwoordelijkheid nemen, coachen en resultaatgericht.  
 

 

 

 

- Vanaf heden instromend beschikbaar, 

vanaf april fulltime  

 

binnen de Non-profit sector in de rollen: 

- Coördinator P&C-producten 

- Projectleider 

- Manager  

- Afdelingshoofd 

- Controller 

- (Algemeen) Directeur (Bedrijfsvoering) 

- Interim Gemeentesecretaris 
 

 
 
 

 

 



 

 

 

TOTALLY 

IN CONTROL 
 Recente opdrachten 

Adviseur Concern / Sociaal Domein    - Gemeente Ronde Venen 
01-10-2018 t/m heden 
- In kaart brengen van bestedingen en resultaten over de periode 2018-2019 
- Adviseur concern, afwikkeling actualiseren nota’s activeren 
- waarderen en afschrijven reserves en voorzieningen en als onderdeel van de raadswerkgroep reflectie 
op financiële keuzen 2020-2023 o.a. zerobased budgetting V.V.W. 
- Coach adviseur Sociaal Domein/ adviseur gemeentelijke belastingen/ sparringpartners adviseurs 
overige domeinen. 
- Actualiseren (i.v.m. BBV etc.) van Nota kostprijzen leveringen goederen en diensten, Nota borg- en 
garantstellingen en het actualiseren van bestuur rapportages als onderdeel van de planning en 
controlcyclus. 

 
Fiscaal Adviseur        - Gemeente Purmerend 
01-09-2019 t/m heden 
- Invoering, inbedding en overdracht VpB administratie gemeente Purmerend en Beemster,  fiscale vraagstukken in 
organisatie gemeente Purmerend (BTW, ambtenaren hypotheken etc). 
 

Strategisch Adviseur                    - Gemeente Hollands Kroon 
01-02-2018 t/m 01-06-2018 
- Actualiseren (i.v.m. BBV etc.) van Nota activeren en afschrijven, Treasurystatuut (zowel het beleidsmatige als het 
interne beheersdeel), Verordening 212, Nota kostprijsberekening, Nota verbonden partijen en Nota doorbelastingen, 
coaching financieel adviseurs. 
 

Adviseur college        - Gemeente Lelystad 
01-10-2017 t/m 01-11-2017 
- Onderzoek inrichting aanvullende financiële faciliteit asbestdaken. Is gericht op het voor iedere eigenaar van huis 
met een asbestdak mogelijk maken om mee te doen aan collectieve saneringsprojecten.   
 

Coördinator Bestuursrapportage      - Gemeente Zaanstad 
01-04-2017 t/m 01-10-2017 
- Product Owner / Coördinator Bestuursrapportage 2017 + opzet van overall meerjaren investeringsplan in relatie 
met bestaande plannen. 
 

Projectleider         - Gemeente Purmerend 
01-07-2015 t/m 01-14-2017 
- Invoering, inbedding en overdracht VpB administratie gemeente Purmerend en Beemster,  nieuwe IC programma, 
fiscale vraagstukken in organisatie gemeente Purmerend (BTW, ambtenaren hypotheken etc.) en gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland, ondersteuning P&C documenten met name sociaal domein. 
- invoering  begrotingsapp en inbedding werking in organisatie, vertegenwoordiging gemeente Purmerend en 
Beemster bij regionale inkoop Jeugd 2017/2018, implementatie en inbedding verwerking fiscale consequenties 
“ambtenaren-hypotheken” en coaching en ondersteuning controllers (met name sociaal domein en vastgoed / 
grondexploitaties) en teammanager financiën in P&C proces.   
- Projectleider invoering vennootschapsbelasting, door (laten) voeren wijzigingen Besluit Begroting en 
Verantwoording, herziening BTW labeling, vertegenwoordiging gemeente Purmerend en Beemster bij regionale 
inkoop Jeugd en coaching, ondersteuning controllers (met name sociaal domein) en teammanager Financiën en 
vervanging teammanager Financiën  i.v.m. operatie.    
 

(Algemeen) Directeur (Bedrijfsvoering)/ Gemeentesecretaris - Gemeente Waterland 
01-01-2010 t/m 01-07-2015 
- Als algemeen directeur direct leiding gevend aan de ambtelijke organisatie (+/- 120 fte), aansturen (op inspirerende 
en coachende wijze) van het management van de organisatie, zorgen voor een innoverende organisatie waarin 
kwaliteit, omgevingsbewustzijn, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, integriteit en integraal werken centraal staan 
en zijn verankerd, ondersteunen en adviseren van het college en de burgemeester bij het nemen van besluiten, 
zorgdragen voor de vertaling van de bestuurlijke opvattingen en besluiten in uitvoerbare concrete werkplannen voor 
de ambtelijke organisatie, begeleiding van en controle op de nieuwe opzet begroting en jaarrekening, bestuurder in de 
zin van de WOR en vertegenwoordiger van de gemeente in overlegverbanden (intern en extern).  
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 Functies in opdrachten verleden  

vanaf 2000 tot 2009 

Afdelingshoofd Control & Financiën en controller            
- Hulpverleningsdienst Kennemerland / Sector Brandweer en Ambulance Gemeente 
Haarlem  
2003 t/m 2009 

 

Hoofd Financiële Zaken / Controller           
- Facilitaire dienst gemeente Haarlemmermeer  
2000 t/m 2003 
 

Hoofd Financiële Zaken / Controller           
- Openbare werken gemeente Haarlemmermeer  
1994 t/m 2000 
 

Andere vervulde functies tot 1994 
Administrateur en coördinator financiële administratie. 

 

Opleidingen, kwalificaties en hobby’s 

Opleidingen 
WO   Gemeenterecht/kunde (Universiteit)  Leiden, 2012  
WO   Beginselen Bestuursrecht (VU)  Amsterdam, 2011 
Postdoctoraal  Controllersopleiding (NIVE)   Leusden, 1998 
HBO   Controllersopleiding (Bestuursacademie) Hilversum, 1994 
 
Andere opleidingen 
SPD, MBA, Praktijkdiploma Boekhouden, HAVO en MAVO.      
 
Referenties 
Op aanvraag beschikbaar. 
 


