Curriculum Vitae
Personalia
Naam:

drs. G.C. (Chris) Eijlders RA

Geboortedatum/plaats:

24 juli 1968 te Nijkerk

Telefoon ● mail ● internet

06 – 537 534 33 ● info@eijlders.com ● www.eijlders.com

Adres ● woonplaats

Pauwenhoeve 39 ● 3831 TP ● Leusden

Accountancy (RA)

NIVRA te Amsterdam

þ

Information Management (drs)

Nyenrode te Breukelen

þ

VWO-Atheneum

Corderius College te Amersfoort

þ

Opleiding
1986 – 1999

1980 – 1986

þ

succesvol afgestudeerd

Werkervaring
2009 - heden

interim controller & manager

Eijlders Consultancy

2008

plv. hoofd financieel economische zaken

Woningstichting Leusden

1999 - 2007

senior adviseur finance & control

A/S Works (v/h Fead Assist) te Apeldoorn

1998 – 1999

afstudeeronderzoek en bestuurslid

Vereniging van Accountancy Studenten

1991 – 1992

administrateur (dienstplicht)

Conferentiecentrum De Bron te Dalfsen

1986 – 1998

junior assistent - controleleider

KPMG Accountants te Amersfoort

Profiel
focus

Ervaren interim controller (> 10 jaar) met ruime ervaring in de accountancy (RA-kwalificatie).

zorgeloos
navigeren

Specialist in het vertalen van financiële informatiebehoefte van management en bestuur in
overzichtelijke en begrijpelijke rapportages. Sterk in het koppelen van rapportages en
administratieve systemen. Uw resultaat: zorgeloos navigeren.

plezierig
werken

“Door mijn achtergrond van boekhouder, via accountant tot manager kan ik in korte tijd de
structuur en verbanden in kaart brengen en weet ik wat nodig is om verbeteringen te
implementeren. Ik vind het een uitdaging om hierin alle betrokkenen enthousiast te krijgen,
zodat zowel het proces als het resultaat een feest van (h)erkenning wordt.”

branche

Sterk in maatschappelijk betrokken organisaties :
● woningcorporatie ● zorg & welzijn
● onderwijs ● kunst & cultuur ● cure & care ● (semi-) overheid

competenties

● helicopterview ● hands-on mentaliteit ● analytisch ● integer ● betrokken

Specialiteiten
rapportage

•

overzichtelijke rapportages met relevante items (key performance indicatoren) afgestemd
op gebruikers (RvT, management, medewerkers) en administratieve systemen

control

•
•

managementcontrol (INK, Balanced Scorecard) en risicomanagement
afstemming inrichting modules zoals activa, projecten, financieel, huuradministratie,
consolidatie – sterk in verbanden – uitstekende kennis verslaggevingsregels
overzicht processen en procedures (administratieve organisatie) en beschrijving naar
functies met key controls (interne controlemaatregelen)

accounting
AO/IC

•

fiscaal

•
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Curriculum Vitae
Werkzaamheden
rapportage

● jaarrekening ● maand- kwartaal – triaal rapportages ● prognose ●begroting ● beleidsplan
● subsidieaanvraag ● subsidieafrekening
● dPi en dVi (Corpodata t.b.v. WSW en CFV) ● Aedex/IPD benchmark ● Aedes benchmark
● kostprijscalculatie ● scenarioanalyses (modellen) ● balanced scorecard / INK -rapportages

advies

● financieringsaanvraag ● productbekostiging ● fiscale attentiepunten ● sociaal plan
● administratieve structuur (kostensoorten, kostenplaatsen, kostendragers)

AO/IC

● overzicht processen en procedures ● beschrijving processen ● opstellen instructies

processen

● productieregistratie (aantal cliënten, verblijfsdagen, cliëntcontacturen)
● personeel- en salaris administratie ● huuradministratie ● contractregistratie
● kasregistersystemen ● point-of-sale-systemen ● voorraad- en productie administratie

fiscaal

● BTW suppletie en aangifte ● VPB aangifte ● Loonheffing - afdrachtverminderingen

project –
administratie

● vastgoedontwikkeling ● subsidieprojecten ● planmatig onderhoud vastgoed

Systeemkennis
financieel

● SG ● Navision - Empire ● DBS Financieel ● Wocas 4All ● CODA ● SimCorp Dimension ● Exact
●Finofix ● Bomas ● Accountview ● diverse andere ERP-systemen

P&O - salaris

● ADP (o.a. Pion) ● Raet (Gemal, Beaufort) ● Caso - Educaat

processen

● Proficon (vastgoed) ● Care4 (cliënt - productieregistratie) ● Aedex ● Corpodata
● datawarehouse systemen

applicaties

● Excel ● Word ● Powerpoint – uitstekende vaardigheden – ook in combinatie met elkaar

Talenkennis
Nederlands

● uitstekend in woord en geschrift

Engels

● goed in woord en geschrift

Duits

● redelijk in woord en geschrift

Cursus en training
2012 najaar

•

Leergang tax- en risicomanagement woningcorporaties

Nyenrode Business Universiteit

2011 - 2013

•

diverse trainingen en literatuur BTW en vastgoed

PWC / Contaxus / Zadelhoff

2011

•

Summercourse financieel managers

NBA - VRC

2008/2009

•

Vennootschapsbelasting voor woningcorporaties (VSO-2) Ernst & Young

2008

•

Leidinggeven aan professionals

Schouten Nelissen

2008

•

Aedex/IPD-vastgoedindex

Aedex/IPD

Interesses
muziek

● liefhebber van zowel pop, jazz als klassiek ● actief als pianist

sport

● recreatief hardlopen en fietsen ● doe graag mee met een “potje voetbal”

nevenfuncties

● lid bestuur ChristenUnie Leusden
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Werkervaring (recent)
dec-13

-

heden

functie
werkzaamheden

Stichting Portaal te Utrecht
Interim financial tax controller
Verantwoordelijk voor beheersing risico’s en benutten kansen belastingzaken
• advisering bestuur en management
• besprekingen met Belastingdienst
• coördinatie en uitvoering werkzaamheden
• optimalisering fiscale aspecten bedrijfsprocessen
Vennootschapsbelasting (VPB)
• opstellen fiscale meerjarenplanning
• bepaling en verwerking acute VPB en latenties in jaarrekening
• coördinatie en beoordeling onderbouwing aangifte VPB
• bespreking gebruik faciliteiten: EIA, MIA, VAMIL, willekeurige afschrijving
Omzetbelasting (BTW)
• coördinatie en beoordeling BTW-aangifte en suppleties (pro-rata)
• voorstellen en bewaken voortgang procesverbeteringen
• advisering BTW en overdrachtsbelasting projecten
Verhuurderheffing (VHH)
• coördinatie en beoordeling aangifteproces
• klankbord voor projectgroep WOZ
Overige
• advisering en control gemeentelijke heffingen
• beoordelen voortgang implementatie Werkkostenregeling (WKR)

bereikt

sept-10

-

heden

functie

werkzaamheden

bereikt

juni-10

-

aug-10

ü
ü
ü
ü
ü

Inzicht in voortgang fiscale issues bestuur en management
Invoeren digitale fiscale vragenservice
Invoeren format fiscale meerjarenplanning vanuit dPi
Diverse BTW-suppleties (teruggaves)
Verbetering beheersing fiscale risico’s in processen

Woonstichting De Key te Amsterdam
interim senior controller vastgoed
• Opstelling BTW-suppletie rapportage met pro-rata berekening (teruggave)
• Herrekening- en herzieningadministratie BTW vastgoedprojecten
• Coördinatie en uitvoering van verbandcontroles en aansluitingen (o.a.
huuradministratie, onderhoudsadministratie, projectadministratie) ten
behoeve van het waarborgen van volledigheid en juistheid BTW-aangiftes
• Rapporteren en bespreken van gesignaleerde knelpunten en risico’s en
voorstellen tot verbetering processen
ü
Complete BTW-suppletie rapportages openstaande jaren
ü
Presentatie aanpak aan afdeling control en Belastingdienst
ü
Voorstellen optimalisering administratieve processen
ü
Implementatie integraal model voor beheersing BTW-aangifte
ü
Basis voor Tax Control Framework
Yorneo (voorheen Jeugdzorg Drenthe)
interim business controller
• Advisering over de optimalisering van de managementrapportages op basis van
het INK-managementmodel en toepassing van balanced scorecards
• Opstellen rapportage met analyse van huidige managementrapportages ten
opzichte van het besturingsmodel en managementcontrolmodel
ü
Presentatie van rapportage en model aan management
ü
Basis voor implementatie in jaarplannen
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mrt-10

-

mei-10

UWV WERKbedrijf te Amsterdam
interim senior controller
• Actualiseren handboek AO/IC over proces totstandkoming niet-financiëleindicatoren (NFI, o.a. in- en uitstroom werkzoekenden, aantal vacatures,
tijdigheid ontslagvergunningen). NFI zijn onderdeel van de balanced scorecarden managementrapportages en onderdeel van de afspraken met ministerie
SZW.
• Inzichtelijk maken van de interne beheersingsmaatregelen en documentatie
met procedures, checklists en controlerapportages.
• Overdracht van werkwijze aan controllers van Planning Control & Financiën
ü
Presentatie aan financieel management van de bevindingen (sterke
punten en verbeterpunten)
ü
Volledig geactualiseerd AO/IC-handboek niet-financiële indicatoren
ü
Overdracht werkwijze aan UWV business controllers
ü
Basis voor interne audits UWV Accountantsdienst

jan-10

-

mrt-10

APG Cordares Vermogensbeheer te Amsterdam
interim financial controller
• Opstellen jaarrapportages, analyseren, aansluiten en beoordelen van
onderliggende rapportages van managers en custodians, net asset valuation en
specificaties reporting unit.
ü
Oplevering jaarrekening en balansdossier beleggingspools

jan-09

-

jun-09

Woningstichting Leusden
interim financial controller
• gesprekspartner/adviseur voor managementteam en Raad van Toezicht
• coördinatie en opstellen jaarrekening, triaalrapportage, Corpodata, Aedex;
onderdeel hiervan is de BTW-aansluiting (zowel exploitatie als projecten)
• inventarisatie effect integrale VPB-plicht vanaf 2008 (VSO-2) en verwerking
effecten in jaarrekening

jan-08

-

dec-08

Woningstichting Leusden
plaatsvervangend hoofd financieel economische zaken
• leidinggeven aan financiële administratie (4 medewerkers)
• gesprekspartner/adviseur voor managementteam en Raad van Toezicht
• (laten) opstellen van financiële rapportages en analyses (begroting,
jaarrekening, periodieke rapportage, liquiditeitsprognose, projectoverzichten)
• coördinatie en ondersteuning Aedex/IPD benchmark, Aedes benchmark,
Corpodata rapportages (dPi/dVi)
• implementatie van planning & control procedures

okt-1999

-

dec-07

A/S Works (voorheen Fead Assist) te Apeldoorn en Zoetermeer
senior adviseur finance & control
Op detacheringbasis ondersteuning van de finance & control – processen,
verbetertrajecten en advisering van diverse opdrachtgevers (zie selectie).
Daarnaast coördinatie en begeleiding van financiële administraties (outsourcing).
Coaching financiële professionals.
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Opdrachten (selectie)
jun-06

-

dec-07

Xonar Jeugdhulpverlening & Educatie - Maastricht
jeugdhulpverlening, GGZ, opvang AMA (totaal ca. 900 fte’s)
• voorbereiding invoering nieuwe prestatiebekostiging Jeugdzorg
• ZZP (PxQ-systematiek, model Deloitte)
• coördinatie begrotingscyclus
• analyse kostprijs per zorgvariant (residentieel, ambulant)
• aansluiting subsidiebeschikkingen met aanbod per hulpvariant

apr-06

-

dec-07

Olympisch Stadion Amsterdam
• aanspreekpunt voor directie en toezichthouders over financiële zaken
• opstellen financiële rapportages en begroting, ondersteuning meerjarenplan
• analyse fiscale situatie (BTW en VPB) zowel exploitatie als vastgoed-stichting
• administratie subsidie- en opbrengstenstromen
• optimaliseren financiële structuur

2004

-

2007

Koninklijk Concertgebouworkest te Amsterdam
• pre-audit: aansluiting salarisadministratie met financiële administratie
• werkprogramma jaarwerk personeelskosten

jan-2007

-

dec-2007

St. Maartenskliniek te Nijmegen
• pre-audit: aansluiting salarisadministratie met financiële administratie
• AO/IC: ondersteuning procedurebeschrijvingen personeel & organisatie

jul-2004

-

dec-2007

Bureau Financieel Toezicht te Utrecht
• aanspreekpunt voor directie en bestuur over financiële zaken
• opstellen financiële rapportages en begroting
• optimaliseren financiële structuur

2004

-

2007

Pactum Jeugdzorg & Educatie te Arnhem
• aanspreekpunt voor directie over financiële zaken
• coachen hoofd administratie inzake rapportages, jaarrekening en analyses
• adviseren inzake investering- en financieringsvraagstukken
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