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Opleidingen

2016-heden

Masterprogramma Financieel Manager
Masterclass Managementaccounting en –control
Masterclass Financial Accounting
Masterclass Strategisch Management Zorg en Welzijn

2008-2010:

Management Controlling
Volledig afgerond

1993-2003:

SPD
Volledig afgerond

1991-1992:

NIVRA (eerste jaar)
Bestuurlijke informatievoorziening
Belastingrecht

1991-1992:

MBA
Volledig afgerond

1982-1990:

V.W.O .
Nederlands, Frans, Duits, Engels, Economie I, Economie II,
Wiskunde A
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Werkervaring

Functies als Interim Financial Professional

April 2008 – Heden

•

•
•

Financial Manager a.i. (zelfstandige) / CEO
Previ Finance
Previ Finance Interim Management B.V.

gericht op Financieel interim management, Consultancy, Controlling, Accounting en Administratieve
dienstverlening. Daarnaast tevens gespecialiseerd in jaarrekeningwerk, samenstelopdrachten,
grootboekbeheer, accounting en management controlling, procesverbetering en procesaansturing,
bedrijfsorganisatorisch- en managementadvies, bestuurlijke informatievoorziening en overige
administratieve werkzaamheden op aanvraag t.b.v. elke organisatievorm, zowel nationaal als
internationaal.
Previ Finance - Administratiekantoor met het doel het op interim basis uitvoeren van financial services
& support, controlling en overige administratieve dienstverlening ten behoeve van Zzp-ers en het MKB
Previ Finance Interim Management B.V. – Financieel interim management, consultancy, controlling,
accounting en administratieve dienstverlening. Bedrijfsorganisatorisch- en management advies,
financiële coaching en strategische begeleiding van ondernemers op weg naar optimaal rendement.

Interim opdrachten:
Financial Manager / Controller a.i. (Doorlopend)
Previ Finance Interim Management B.V.
•
•
•
•
•
•
•

Samenstellen jaarrekeningen
Opstellen analyses, forecasting en rapportages
Verlenen managementadvies
Verlenen fiscaal advies
Registratie en verwerking administraties
Sparring partner voor ondernemers
Overige relevante werkzaamheden

Financial Controller (juni – Augustus 2022)
OneWelcome B.V. – Identity en Access management platform beheert de
Europese complexiteit van verschillende eID's, privacywetten, GDPRregelgeving en talen. Het Nederlandse platform voor digitale toegang,
OneWelcome, is inmiddels een overeenkomst is aangegaan om te worden
overgenomen door Thales, een toonaangevende leverancier van
cybersecurity-oplossingen. Met deze overname is OneWelcome in staat om
zijn state-of-the-art identiteits- en toegangsbeheerplatform wereldwijd uit te
rollen. Klanten en partners zullen profiteren van de uitbreiding van het
productportfolio van het bedrijf met thales's cybersecurity-,
gegevensbeschermings- en privacytechnologieën. Investeringen in de
OneWelcome-technologie zullen ook worden geïntensiveerd als onderdeel
van Thales' Digital Identity and Security Business Unit.
•
•
•
•
•
•
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Opstellen maandrapportages, beoordeling en analyses
Opstellen diverse balans- en overige specificaties
Overige relevante administratieve gerelateerde zaken
Managementondersteuning in teamverband
Sparring partner controlling
Diverse gelijksoortige werkzaamheden voor gelieerde entiteiten
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Financieel Manager ( december 2021 – Februari 2022)
KenzFigee - een gerenommeerde toonaangevende leverancier en
dienstverlener van op maat gemaakte hijsoplossingen en offshore
appraratuur voor de maritieme, offshore en windenergie-industrie
•
•
•
•
•
•
•

Sparring partner CFO en administrateur
Opstellen liquiditeitsprognoses, forecasting
Beoordeling, verwerking en opstellen masterbudget
Analyse project gerelateerde werkzaamheden
Debiteurenbeheer on high level
Opstellen intercompany analyses
Overige relevante gerelateerde zaken

Financieel Manager ( Juni 2021 – Oktober 2021)
Confed Systems B.V. - werkzaam op het gebied van activiteiten gericht op
engineering en ontwikkeling, prototyping, PCB- en kabelboomassemblage,
modulebouw, mechanische assemblage en onderhoud van elektronische en
elektrotechnische systemen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Sparring partner CFO en controlling
Beoordelen en verbeteren werkprocessen
Opstellen liquiditeitsprognoses, forecasting
Aansturing en begeleiding financiële administratie
Bespreken aanbevelingen en actiepunten
Opstellen en beoordelen van rapportages
Toepassing van Financial Intelligence
Overige relevante gerelateerde zaken

Controller ( Sept 2018 – Feb 2019)
Diabetes Vereniging Nederland - Werkzaam op het gebied van het ontplooien
van activiteiten ter voorkoming van diabetes als actieve patiëntenorganisatie
voor mensen met diabetes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opstellen kwartaalrapportage
Opstellen begroting en beoordelen systematiek
Samenstellen van de jaarrekening
Opstellen liquiditeitsprognoses
Herdefiniëren en verbeteren van werkprocessen
Beschrijven en optimaliseren van AO / IC
Aansturing en begeleiding financiële administratie
Bespreken aanbevelingen en actiepunten
Opstellen en beoordelen van rapportages

Account Receivable Analyst ( Nov 2017 – Feb 2018)
Ascensia Diabetes Care – Deze organisatie richt zich op innovatieve
oplossingen rondom diabetes en is actief in 35 landen en behoort tot de
marktleiders op het gebied van bloedglucosemeters.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curriculum Vitae - E.M. Moen

Debiteurenbeheer en analyse Nederland en België
Managementondersteuning en sparring partner
Sparring partner controlling en sales
Sparring partner Operation en Supply Management
Lid Account Receivable team internationaal
Communicatie o.a. Engelstalig, Franstalig
Beschrijven en optimaliseren werkprocessen
Voorbereiding jaarafsluiting en beoordelingen
Onderhouden contacten intern en extern
Beschrijven en optimaliseren werkprocessen
Overige relevante gerelateerde zaken
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Financial Controller (Januari 2016 – maart 2016)
BMA Ergonomics BV - Onderdeel van Scandinavian Business Seating
•
•

Project ondersteuning jaarrekeningwerk
Overige relevante administratieve gerelateerde zaken

Financial Controller (November – December 2015)
A Ware Food Group B.V. – Gespecialiseerd in het rijpen, versnijden,
verpakken en transporteren en verhandelen van kaas en andere
foodproducten onder geconditioneerde omstandigheden.
•
•

Project ondersteuning jaarrekeningwerk
Overige relevante administratieve gerelateerde zaken

Senior Financial Accounts Payable (Maart - Aug 2015)
Koninklijke Verkade NV - Onderdeel van United Biscuits De belangrijkste
merken van Koninklijke Verkade in Nederland zijn Verkade® en Sultana®,
De meest bekende merken in andere landen zijn McVities en Go Ahead (GB)
en Delacre (FR, BE, DL)
•
•
•
•
•
•

Crediteurenadministratie Delacre BE
Registratie en verwerking administratie
Onderhouden contacten leveranciers
Onderhouden contacten intern en extern
Beschrijven en optimaliseren werkprocessen
Communicatie Franstalig, Engelstalig

Financial Administrateur (December - Februari 2015)
Algemeen Nederlands Persbureau – ANP verzorgt de nieuwsvoorziening voor
programma's en kranten als grootste Nederland persbureau.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Financieel integratie traject begeleiden
Begeleiden overnametraject
Verlenen managementadvies
Inrichting van administratie
Beschrijven en optimaliseren van AO / IC
Registratie en verwerking administratie
Verzorgen benodigde rapportages
Herdefiniëren van werkprocessen
Sparring partner HR en directie
Aansturing en advies inzake fusie
Overige relevante werkzaamheden

Financial Controller (Maart 2014 - September 2014)
Previ Finance – Financial services & support
•
•
•
•
•
•
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Samenstellen jaarrekeningen
Verlenen managementadvies
Verlenen fiscaal advies
Registratie en verwerking administraties
Transformatie en opzet Previ Finance Interim Management B.V.
Participatietraject DK Accountants & Adviseurs B.V.
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Senior Accountant (Januari 2014 - Februari 2014)
De Alliantie – De Alliantie is een woningcorporatie met woningen in het
noorden van de Randstad. Met bijna 60.000 woningen is de Alliantie een van
de grootste woningcorporaties in Nederland.
•
•

Zelfstandig voeren van administraties
Opstellen en beoordelen van jaarrekeningen VvE's

Project Administrateur (Juli 2013 - December 2013)
Taskforce Innovatie (EBU) – De Taskforce Innovatie Regio Utrecht (TFI)
ofwel Economic Board Utrecht is een proactieve, initiërende en verbindende
netwerkorganisatie. De organisatie is (mede) beleidsbepalend voor de
stimulering van innovatie in de regio Utrecht om zo economisch rendement
en groei te stimuleren. Als onafhankelijke stichting heeft de TFI als doel het
innovatievermogen van bedrijven in de regio Utrecht te versterken. De TFI
werkt met verschillende partners samen waaronder kennisinstellingen,
overheid en het bedrijfsleven.
•
•
•
•
•

Zelfstandig voeren van projectadministraties
Opstellen en beoordelen van management rapportages
Verwerken van urenregistratie, facturatie en declaraties
Sparringpartner projectmanagers en directie
Vraagbaak en adviserende rol bij financiële vraagstukken

Financial Controller (Jan 2012 – Juni 2019)
FGzPt – Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten
met ten doel het fungeren als het overkoepelend orgaan ter zake van
opleiding, erkenning, registratie en toezicht.
•
•
•
•
•
•
•

Samenstellen van de jaarrekening
Beoordelen van het arbeidsreglement
Herdefiniëren en verbeteren van werkprocessen
Beschrijven en optimaliseren van AO / IC
Aansturing en begeleiding financiële administratie
Bespreken aanbevelingen en actiepunten
Opstellen en beoordelen van rapportages

Hoofd Financiële Administratie (Juli 2011 - Mei 2013)
NIP – Het Nederlands Instituut van Psychologen is de beroepsvereniging van
en voor psychologen en houdt zich bezig met de belangenbehartiging van de
leden en van de psychologie in het algemeen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Verwerking en beoordeling mutaties salarisadministratie
Beoordelen van het arbeidsreglement
Herdefiniëren en verbeteren van werkprocessen
Beschrijven en optimaliseren van AO / IC
Aansturing en begeleiding financiële administratie
Bespreken aanbevelingen en actiepunten
Opstellen en beoordelen van in- en externe rapportages
Onderhouden contacten met verzekeraar, banken,
belastingdienst en overige
Sparring partner directie en algemeen bestuur
Sparring partner management
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Financial Controller a.i. (Jan 2011 - Juni 2011)
Previ Finance – Financial services & support
•
•
•
•
•

Samenstellen jaarrekeningen
Verlenen managementadvies
Verlenen fiscaal advies
Registratie en verwerking administraties
Produktontwikkeling Previ Finance Quick Scan

Hoofd Financiële Administratie (Nov 2010 - Dec 2010)
Strukton Rail West – ontwikkelt, installeert en onderhoudt spoorsystemen
met als doel het spoor optimaal beschikbaar, betrouwbaar, veilig en
meetbaar te maken. De werkvelden van deze werkmaatschappij zijn
spoorinfrastructuur, spoormaterieel, informatiesystemen, data-acquisitie,
datamanagement en consultancy.
•
•
•

Leiding geven aan crediteuren administratie
Beschrijving en herdefiniëring van werkprocessen
Sparring partner controller

Senior Medewerker Accounting (Juni 2009 - Okt 2010)
UPC Nederland BV – Marktleider op het gebied van televisie, internet en
telefonie. Naast de consumententak bedient UPC met het merk Priority
Telecom eveneens de zakelijke markt. UPC heeft via haar moederconcern
toegang tot de opgebouwde expertise in 17 landen.
•
•
•
•
•

Werkzaam op de afdeling shared service center
Verwerking en beoordeling mutaties vanuit salarisadministratie
Beoordeling en vastlegging van accruals
Beschrijving en herdefiniëring van werkprocessen
Overige HR gerelateerde zaken gericht op accounting

•

Sparring partner analyst en HR t.b.v. monthly reporting

Gevorderd Assistent Accountant (April - Juni 2009)
Roza Accountants & Adviseurs - Fruit is ROZA's metafoor van gezond
ondernemen! Fruit als beeldtaal is analoog aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Fruit is immers vers en levend. Het geeft kleur.... en
symboliseert de vitaliteit van ROZA.
•
•

Verzorgen jaarrekeningen t.b.v. het MKB
Verzorgen aangiftes Inkomstenbelasting en VPB

•

Controle en bijsturing van financiële administraties

Senior Accountant (Februari 2009 - April 2009)
La Perla International Living BV - La Perla International Living is one of the
fastest-growing brands in the international residential real estate sector.
They aim to provide an exceptional and carefree International Living
experience to those who feel that the world is their home.
•
•
•

Opschoning grootboekrekeningen
Opstellen intercompany reconciliations
Aansturing en begeleiding hoofd administratie

Manager Finance & Control (Juli - December 2008)
Silliker BV - Food Safety & Quality Solutions en maakt deel uit van de Silliker
Group, de wereldwijd leidende groep van geaccrediteerde laboratoria, auditen adviesbedrijven voor voedselkwaliteit en –veiligheid.
•
•
•
•
•
•
•
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Leiding geven aan financiële administratie België
Leiding geven aan financiële administratie Nederland
Verzorgen jaarrapportages
Herdefiniëren van werkprocessen
Sparring partner HR en directie
Beschrijven AO / IC
Bespreken aanbevelingen en actiepunten
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Werkervaring

Functies in loondienst

Mei 2005 – Juni 2008

Financial Controller / Office Manager
SHL Nederland B.V. en SHL Europe B.V. als onderdeel van SHL Group Plc

Aug. 2004 - April 2005

Assistent Accountant
Vlaanderen accountants

Aug. 2000 - Juli 2004

Assistent Hoofd Administratie & Assistent Controller
Ferag Verpakkingstechniek B.V.
WRH Marketing B.V.
(internationaal georiënteerd)

Dec. 1999 - Mei 2000

Financial Controller
Avance Detachering B.V. – Organisatie ICT Consultancy
met daartoe behorend diverse werkmaatschappijen

Okt. 1993 – Nov. 1999

Administrateur
J.W.A. Koster Beheer B.V.
Scheel Nederland B.V.
X-Ray Auto B.V.
Aquila Metal Yachts Holland B.V.

Nov. 1991 – Sept. 1993

Assistent Accountant
Ernst & Young Accountants

Vaardigheden
Boekhoud- en salarispakketten
Ruime ervaring met de boekhoudpakketten Exact voor Dos / Windows, Exact Globe,
Exact Online, Trifact365, BAAN, Account View, SUN, Simplex, Unit 4 Multivers Lite in
combinatie met audition, Unit4 Agresso Business World, Twinfield, Reeleezee,
Oracle Financials, SAP FI-CO Basis Training, WebSolutions, CODA, JD Edwards in
combinatie met ISP-invoice software, NetSuite
Ervaring met het salarispakket Lopac, loket.nl, Raet applicatie, PMS, ADP, Exact Globe
Software
Kennis van Microsoft Office (o.a. MS Financial Excel, MS Word, Power Point, Outlook)
Kennis van Fiscale software (Elsevier), Factview Financial Intelligence, Trimergo
Functieprofiel
Voor verdere informatie is een gedetailleerd functieprofiel op aanvraag beschikbaar
Vaardigheden
Ontwikkeling en implementatie van de Previ Quick Scan
Financial Consultancy
Zuiver communiceren
Masterclass Uitkomstgericht Adviseren
Praktisch en effectief coachen
Business Bootcamp Open Circles Academy
Curriculum Vitae - E.M. Moen
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Talenkennis
Nederlands:
Engels:
Frans:
Duits:

moedertaal
goed
goed
goed

Overige info
Website:
Website:
Website:

www.previfinance.nl
www.rendement2Go.nl
www.effefinance.nl

Profiel
Ervaren HBO universitair geschoolde interim financial met goede kennis en ervaring met
alle aspecten van de financiële administratie waaronder debiteuren-, crediteuren- en
grootboekadministratie maar ook control, financieel management en inrichting van
bedrijfsprocessen. Gedreven door enthousiasme, waarbij zowel strategisch als
operationeel gestreefd wordt om het optimale resultaat voor de opdrachtgever te
bereiken. Door een ruime praktijkervaring en uitgebreide kennis kunnen
bedrijfsprocessen op elk niveau van de organisatie snel worden doorzien, zodat een
advies ontstaat gericht op optimaal rendement ter ondersteuning van het management.
Complexe financiële informatie wordt vertaald, inzichtelijk, helder en duidelijk.
Tevens gespecialiseerd in advies voor procesaansturing en procesverbetering voor
bedrijven op verschillende managementniveaus op weg naar optimaal rendement.

Curriculum Vitae - E.M. Moen

8

