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Michel is een ervaren finance professional en als specialist snel in te zetten op 

opdrachten in diverse branches.  

 

Heeft ruime ervaring in het efficiënt maken van processen, control/audit procedures, 

risicoanalyse en controls, control testing, ICT inrichting en het uitvoeren van financiële 

projecten.  

 

Is een echte teamspeler die samen met de klant, rekening houdend met aard van de 

organisatie, zijn werkzaamheden verricht. 

 

Sterk in analyseren, communiceren met en motiveren van andere medewerkers.   

 

Michel heeft ervaring in de maritieme sector (non-profit), transport, logistiek, handel, 

bouw, zorg, vastgoed en vve beheer.  

 
 

 

Opleidingen            

 

2011 Nyenrode, master of science in accountancy (MSc). 
Masterscriptie “earnings management en 
continuïteitsproblemen”.  

 
1995 - 1999     HEAO,  Haagse Hogeschool,   
      Bedrijfseconomie met keuzevakken  
      Verzekeringswezen en Bankwezen 
      Propaedeuse: jaar 1995/1996 



 
 
 
 
DETACHERING VIA ABIN INTERIM PROFESSIONALS :  
 
Oogziekenhuis: ondersteuning opstellen jaarrekening, balansspecificaties/onderbouwingen, 
vaktechnische onderbouwingen; 
 
NCIM: in kaart brengen procedures. Advies inzake inrichting processen, financiële administratie in 
Twinfield, Basecone en Visionplanner. Ondersteuning implementatie. 
 
Propertunity: liquiditeitsprognoses, resultaatprognoses, administratieve ondersteuning 
 
Aristides Instruments: liquiditeitsprognoses en resultaatprognoses 
 
       
 
 

 
Werkervaring            

 

 
januari 2017 – heden : ABIN interimmanagers beheer B.V. 

ABIN interimmanagers (onderdeel van ABIN Accountants)  is 
gespecialiseerd in de accountants- en belastingadviesbranche en 
biedt interim professionals aan die in verschillende branches 
projectmatig, tijdelijk of langdurig ondersteuning bieden op 
financieel gebied. Alle interim professionals zijn financieel 
specialisten met ruime ervaring op zowel een planning- als een 
administratieve afdeling en zijn inzetbaar in diverse branches. 

Binnen de divisie financieel interimmanagement voeren de Interim 
professionals tijdelijke opdrachten uit in uiteenlopende financiële 
functies bij kleine, middelgrote- en grote ondernemingen. Deze 
ondernemingen bevinden zich zowel in de profit- als in de non-profit 
sector. ABIN interimmanagers is gespecialiseerd in de accountants- 
en belastingadviesbranche en biedt in verschillende branches op 
maat professionele medewerkers aan die projectmatig, tijdelijk of 
langdurige ondersteuning bieden op financieel gebied.  

Onze interim professionals zijn financieel specialisten op hbo/wo 
niveau, hebben meer dan 5 jaar werk ervaring opgedaan op zowel 
een planning- als een administratieve afdeling en zijn daardoor snel 
inzetbaar in uiteenlopende branches. 

 
Functie : Interim Manager  



 
 
Ervaringen: 

- samenstellen van jaarrekeningen 
- samenstellen van tussentijdse cijfers 
- opstellen en analyseren van financiële rapportages en begrotingen 
- financial auditing 
- uitvoeren van risico analyse, uitwerken van beheersingsmaatregelen en implementatie 

hiervan 
- control testing 
- in kaart brengen administratieve organisatie en interne controle 
- advisering van verbeteringen op risicomanagement, effectiviteit van processen en 

ontwikkelen van management informatie 
- opstellen rapportages / rapporteren van bevindingen en adviseren 
- het aansturen, controleren en leiding geven aan teamleden 
- contactpersoon en aanspreekpunt van cliënten 

 

 
 
 
juli 2007 – december 2016: Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. 
  Grant Thornton is een accountants- en adviesorganisatie met negen 

vestigingen in Nederland en is lid van Grant Thornton International 
Ltd. 

 
Functie : Audit Manager 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

- het zelfstandig controleren en samenstellen van jaarrekeningen 
- het uitvoeren van bijzondere opdrachten 
- het beheren van een eigen cliëntenpakket 
- aansturen en begeleiden van een team van assistent accountants (teams tot 6 personen) 
- uitvoeren van interim-controles, risico analyses en analyse controls 
- opstellen rapportages, management letters en accountantsverslagen 
- lid van de ondernemingsraad van Grant Thornton (2009-2016) 
- docent interne opleidingen 

 

 
 
1 febr. 2004 – juli 2007 : ABIN accountants te Noordwijk 

 
Functie : controleleider 
 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

- het controleren en samenstellen van jaarrekeningen 
- het verwerken van administraties 



 
 

- het verzorgen van aangiften omzetbelasting 
- het uitvoeren van bijzondere opdrachten 
- het beheren van een eigen cliëntenpakket.  

 
 
 
1 jan 1999 – febr. 2004 : Worrell&Partners te Zoetermeer  

 
Functie : teamleider (voorheen assistent accountant) 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

- het controleren en samenstellen van jaarrekeningen 
- het sturen, controleren en leiding geven aan teamleden 
- verantwoordelijk voor eigen cliëntenpakket 
- onderdeel uitgemaakt van interne commissie kwaliteitsbewaking. 

 
 
 
 
 
ICT kennis en -ervaring        
 
Kennis van Dutch GAAP. 
 
Software kennis: 

- MS Office 
- Exact 
- AccountView 
- Audition 
- VisionPlanner 
- Twinfield/Basecone 
- CaseWare 
- SAP Financial Accounting en Controlling (FICO) 


