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Opleiding:
HEAO-BE
Diverse cursussen, lezingen en seminars over:
- planning & control
- overheidsfinanciën
- Informatica
w.o. controlling module SAP R/3
- Arbo
- (Facility-)management
- Planning & Control
- Business Objects Web Intelligence

1974

Werkervaring:
Financiën/Economie
Als financieel manager gaf ik leiding aan de afdelingen Financiën, Planning & Control en
Deelnemersadministratie. In mijn functie was ik o.a. verantwoordelijk voor:
- de jaarcyclus van de financiële verslaglegging:
- begroting/jaarplan
- beheer/realisatie
- periodieke rapportage en jaarcijfers
- beheer van administratieve applicaties
- managementinformatie
- overleg met collega’s (MT-leden) over de informatievoorziening voor het managen van de
bedrijfsprocessen:
- mensen
- geld
- processen
- organisatie
Daarnaast was ik lid van de Task Force voor het fusie- en integratieproces tussen de Rijks Geologische
Dienst en TNO Grondwater en Geo-Energie. Bij deze werkzaamheden lag het zwaartepunt op:
- de financiële integratie
- de afwikkeling van de financiën van de Rijks Geologische Dienst
Bij het Regio College heb ik zorggedragen voor betrouwbare periodieke managementinformatie over
financiën en onderwijs gerelateerde prestaties. Daarnaast is onder mijn leiding een systeem voor de
jaarlijkse begrotingscyclus ontwikkeld, alsmede een allocatiesystematiek voor de bekostiging van de
opleidingen.
Bedrijfskunde
Als facility manager bij de Rijks Geologische Dienst was ik “bouwpastor” bij de totstandkoming van de
nieuwe huisvesting voor ongeveer ± 200 werkplekken en de technische voorzieningen (laboratoria) van deze
dienst.
Binnen het fusie- en integratieproces heb ik in teamverband gewerkt aan:
- de personele integratie (m.n. 35 medewerkers eigen afdeling)
- de cultuurintegratie
- een integrale organisatie en communicatiestructuur (stappenplan)
- de integratie van de bestaande managementinformatiesystemen
- de integratie van de financiële administratie
- een geïntegreerde projectaanpak
- projectplanning
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- projectbeheer
- tijdregistratie
- het organisatieveranderingsproces voor de samen te voegen afdelingen Financiën en Planning &
Control van de twee organisaties.
Daarnaast was ik betrokken bij de overige organisatieveranderingsprocessen, waarbij de overgang naar
outputgericht werken centraal stond.
Bij het Regio College heb ik de centralisatie van de Deelnemersadministratie tot stand gebracht.
Informatisering
Als MT-lid was ik betrokken bij de beleidsmatige aspecten van de informatisering bij de Rijks Geologische
Dienst, NITG-TNO en het Regio College. Voor een aantal hard- en software implementaties fungeerde ik als
trekker:
- financiële systemen (o.a. SAP R/3)
- plannings- en projectbeheersystemen
- facilitymanagement (automatisering cartografie, CAD en DTP)
- in samenwerking met derden een kostprijsmodel voor het mbo-onderwijs ontwikkeld (Finallworks)
- managementinformatiesysteem “dashboard” (Cognos en Business Objects)
Projecten
Als zelfstandig adviseur bij Bangalo Advies heb ik diverse projecten/opdrachten uitgevoerd bij
onderwijsinstellingen in het mbo.
- Advisering en mede ontwikkeling van een Onderwijscalculator voor het mbo
- Extern lid stuurgroep ICT bij het Regio College t.b.v. de opzet van een nieuwe informatie-architectuur
- Analyse kostenstructuur en werkwijze Domein techniek bij het Mondriaan College. Uiteindelijk doel: het
uitvoeren van de werkzaamheden van het Domein Techniek binnen het takstellende budget. Hierbij is de
Onderwijscalulator ingezet
- Projectleider implementatie EduArte KRD bij het Horizon College. Als projectleider was ik
verantwoordelijk voor de inrichting van de applicatie, de migratie van de gegevens uit de oude
administratie, de interfaces met andere applicaties en het trainen van de eindgebruikers.
- Projectleider implementatie EduArte KRD bij het Regio College. Als projectleider was ik verantwoordelijk
voor de inrichting van de applicatie, de migratie van de gegevens uit de oude administratie, de interfaces
met andere applicaties en het trainen van de eindgebruikers.
- Projectleider implementatie EduArte KRD bij het Clusius College. Als projectleider was ik
verantwoordelijk voor de inrichting van de applicatie, de migratie van de gegevens uit de oude
administratie, de interfaces met andere applicaties.
- Projectleider implementatie Nedap Gronos bij het Horizon College. Als projectleider was ik
verantwoordelijk voor de inrichting van de applicatie, de interfaces met andere applicaties, het
ontwerpen en beschrijven van de procedures en het trainen van de eindgebruikers.
- Projectleider implementatie EduArte Participatie bij het Regio College. Als projectleider was ik
verantwoordelijk voor de inrichting van de applicatie, de interfaces met andere applicaties, het
ontwerpen en beschrijven van de procedures en het trainen van de eindgebruikers.
- Projectleider implementatie EduArte Participatie bij het Horizon College. Als projectleider was ik
verantwoordelijk voor de inrichting van de applicatie, de interfaces met andere applicaties, het
ontwerpen en beschrijven van de procedures en het trainen van de eindgebruikers.

Werkgevers:
Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland, afdeling Kostprijszaken
1977 - 1986
Als bedrijfseconomisch medewerker gewerkt aan het opzetten van de
afdeling. De directie Noord-Holland was pilot-directie voor de invoering van
FEZ bij Rijkswaterstaat.
Fokker, afdeling RFBU Budgettering
1986 - 1987
Als medewerker Programmabudgettering was ik verantwoordelijk voor de
rapportage over de planning en de realisatie van de diverse (vliegtuig-)
programma’s bij Fokker. Ik was tevens applicatiebeheerder van het
plannings- en rapportagetool Copes.
Rijks Geologische Dienst, afdeling Algemene Diensten
1987 - 1997
In de functie van Controller was ik verantwoordelijk voor de Financiën,
Planning & Control, Interne Zaken, Documentatie & Archieven en
Vormgeving. Ik maakte deel uit van het MT van de Rijks Geologische
Dienst.
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NITG-TNO, afdeling Financiën en Administratie
1996 - 2000
In de periode 1996 t/m 1999 was als ik MT-lid actief betrokken bij het
integratieproces ten gevolge van de fusie tussen de Rijks Geologische
Dienst en TNO Grondwater en Geo-Energie tot het Nederlands Instituut
voor Toegepaste Geowetenschappen. Vanaf 1 juni 1996 was ik reeds
actief als controller van de samenwerkende organisaties.
Regio College, stafdienst Financieel Economische Zaken
2000 - 2008
Als hoofd van de stafdienst Financieel Economische Zaken ben ik
verantwoordelijk voor de financiële- en de deelnemersadministratie. Ik ben
tevens verantwoordelijk voor de jaarlijkse begrotings- en
jaarrekeningcyclus. Daarnaast ben ik adviseur in financieel economische
aangelegenheden voor het College van Bestuur en het
onderwijsmanagement.
Regio College, adviseur Financieel Economische Zaken
Als adviseur in financieel economische aangelegenheden
voor het College van Bestuur en het onderwijsmanagement,
ben ik o.a. verantwoordelijk voor de invoering van een nieuw
Managment Informatie Systeem gebaseerd op de Business
Intelligents Tools van Business Objects.

2009 – heden

Bangalo Advies
Sedert begin 2009 ben ik actief als zelfstandig adviseur onder
de naam Bangalo Advies. Bangalo Advies is een bureau voor
consultancy- en interimopdrachten op het gebied van
financieel management en facilitair beheer.

2009 - heden

Overige activiteiten:
Filmhuis Velsen
1975 – 1977
In 1975 heb ik samen met anderen het Filmhuis Velsen opgericht. Het
doel was meer aandacht te krijgen voor de zogenaamde Arthousefilm.
Bij het filmhuis deden wij alles zelf; draaien films, kaartverkoop, verkoop drankjes, PR etc.
Stichting Witte Theater
1977 - 1992
In 1977 ging Filmhuis Velsen op in het Witte Tejater. Er werd een
stichting met die naam opgericht, waarin ik als penningmeester ging
fungeren. De naam van de stichting is later veranderd in Witte Theater.
Van 1990 t/m 1992 was ik voorzitter van deze stichting. In die laatste
twee jaren vond een professionaliseringsslag plaats.
Stichting Welzijn Velsen
2002 - 2015
Stichting Welzijn Velsen (SWV) is een lokale instelling voor peuterspeelzaalwerk en sociaal maatschappelijke activiteiten. Verspreid
over alle woonkernen van Velsen zijn de peuterspeelzalen, buurten jongerencentra en activiteiten van SWV te vinden. SWV richt zich
op alle lagen van de bevolking, met extra aandacht voor kanszoekende groepen.
Gedurende ruim 12 jaar was ik penningmeester bij deze stichting.
Stichting Telstar Thuis in de Wijk
2015 - heden
Telstar Thuis in de Wijk is een brede stichting voor maatschappelijke
projecten. In deze stichting werken de voetbalclub Telstar en
Woningbedrijf Velsen samen met hun sponsors en partners om
inhoud te kunnen geven aan het begrip Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen.
Ik ben penningmeester van deze stichting.
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