In de bergen
van Malaga met
uitzicht op steden
als Fuengirola en
Marbella heb ik een
Duits gymnasium
bezocht om
vervolgens de
laatste twee jaar
van mijn middelbaar onderwijs af te ronden
aan een Spaans lyceum.
De mystieke rijkdom van de oude Moorse
cultuur lokte me naar Granada waar ik
Bedrijfskunde aan de Universiteit van
Granada gestudeerd heb. Hier heb ik vele
uren met mijn boeken doorgebracht in de
wondermooie tuinen van de Generalife in het
sprookjesachtige Alhambra in Granada.
Aan dit sprookje maakte een auto ongeluk
in 1988 een einde. Ik heb niet, denk
ik de gebaande weg gevolgd en voor
buitenstaanders lijkt mijn loopbaan wat
chaotisch. Een kennismaking met de
Nederlandse taal en de arbeidsmarkt boden
niet veel perspectieven maar uiteindelijk
kwam ik bij DAF in Eindhoven terecht, waar
ik als bedrijfskundig analist gefascineerd
werd door allerlei efficiency maatregelen
en instrumenten om de prestaties van de
proces- en arbeidsstroom te verbeteren.
Daarna kreeg ik de kans bij Stork Bepak
om als marketeer marketingplannen en
een marktonderzoek te verrichten om
uiteindelijk als zelfstandig ondernemer actief
te zijn in de handel en de isolatiebranche.
Het was in die tijd dat de fascinatie
opbloeide voor de betekenis die je aan
cijfers kon geven, waardoor ik opeenvolgend
de HEAO BE en de Post HBO Financial
Controller gedaan heb. De resultante is
dat met veel enthousiasme gewerkt is aan
het creëren van een stukje uniformiteit
en transparantie binnen de verschillende
financiële en logistieke systemen bij
Wagenborg Kazakhstan voor wat betreft de
financiële administratie, het voorraadbeleid
en de rekening courant verhoudingen
tussen Delfzijl en Aktay. Veel heb ik geleerd
dankzij de samenwerking met de Controller
en voldoening gehaald uit het bieden
van verschillende oplossingen binnen de
financiële administratie.

De tijd was rijp om te vertrekken en op zoek
te gaan naar nieuwe uitdagingen binnen
de planning en control cyclus, de fiscale
wetgeving en de externe verslaggeving.

Een geweldige kans als Financieel Controller,
bood zich bij Van Heck, een bedrijf dat
diverse aangedreven pompunits produceert
en verhuurt. Op projectbasis beweegt dit
bedrijf water ‘anyway you want it’. Een heel
interessant bedrijf met veel mogelijkheden
wereldwijd, waar ik een belangrijke bijdrage
heb geleverd in de verdere (her)inrichting
van de project administratie en de planning
& control cyclus.
De laatste jaren ben ik betrokken bij
de Stichtingen De Poort, Earth Matters
en Quiet Groningen. Met veel plezier
en enthousiasme heb ik een bijdrage
geleverd in de uitvoering van de financiële
administratie, het ontwerpen van layouts t.b.v. nieuwsbrieven, folders, flyers,
websites en het verlenen van advies gericht
op het verbeteren van de structuur en de
primaire processen.
Ik heb een bedrijfskundige en
bedrijfseconomische achtergrond. Hierdoor
ben ik een boekhouder die graag vooruit
kijkt en ben te typeren als iemand die elke
schakel in het bedrijf wil leren kennen.
Kenmerken van mijn manier van werken
zijn, dat ik een
aanpakker ben die
op financieel gebied
alle routinematige
werkzaamheden kan
uitvoeren, creatief ben
in de ontwikkeling van
grafische modellen
en me sterk maak
om processen te laten functioneren
en daadwerkelijk blijvende verbeteringen
binnen organisaties te realiseren. Ook ben
ik energiek, speels en beschik over een
gezonde dosis humor.

