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Wie is Erik

in de eerste plaats ben ik een warm en open mens,

een inspirerende, creatieve no-nonsens sparringpartner met een hands-on mentaliteit,

een financieel specialist met de boekhouding op orde,

een bruggenbouwer, een verbinder en teamplayer,

integer en sociaal betrokken,

met drive, passie en een gezonde wil om samen met het team te winnen,

analytisch sterk, een snelle denker, resultaat en doelgericht,

een beetje ongeduldig, het gaat nooit snel genoeg; mijn Insights profiel is een ‘motiverende beslisser’ die in
de basis de structuur op orde wil hebben. Van daaruit verder wil en kan bouwen en zijn omgeving mee neemt
op de reis van de verandering. Ik ben niet van de pagina’s dikke analyses en beschrijvingen, ik ben van het
ene A4-tje. Een herkenbaar document voor de directie kamer maar ook voor de uitvoering, binnen BAM
sprak ik altijd over ‘de geul’. Deze stijl van werken past mij heel goed en mijn ervaring is dat dit werkt. Op de
zeepkist en mensen meenemen, eerlijk zijn en geen beloftes doen die je niet waar kan maken.

Ervaring

een breed georiënteerde financial met de boekhouding op orde,

leiding geven aan financiële organisaties, zowel centraal als ook decentraal, (max 60 FTE),

met het opzetten van een Shared Service Center finance,

als een verbinder en hoe creëer je winnende teams, met behulp van Insights Discovery een teammodel
samenstellen, (Insights Discovery maakt gebruik van een unieke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve
interacties en organisatieontwikkeling te bevorderen),

communicatie met project control, financial en business control, de accountant, de CFO, de RvB, en andere
externe partijen,

in het ontwikkelen van een dashboard       met behulp van KPI’s, de BSC, het definiëren van uniforme
rapportage tools en een strakke Planning & Control cyclus,

met programma’s zoals: IFRS, Lean Six Sigma, Risk- en Werkkapitaal management,

ERP: SAP, BAAN, Maximo, People Soft, Exact, Navision en Excel,

met projecten (bouw) bedrijven en Service en Onderhoud aspecten, in diverse disciplines van de bouw
gewerkt, zoals Utiliteits- en woningbouw, Infratechniek en materieel verhuur,

in herstructureren, reorganiseren en samenvoegen van bedrijfsonderdelen, zowel organisatorisch als ook
financieel, met oog voor mens en onderneming,

als algemeen manager a.i. binnen BAM Infratechniek (periode 3 maanden),

affiniteit met Vastgoed, Retail en Zorg gerelateerde projecten en opdrachtgevers,

met het opzetten van de afdeling Financial Engineering, welke als doel had om financieringsvraagstukken die
in de projectontwikkelingsactiviteiten speelden op te lossen. Alsmede belast met het haalbaar maken van
vastgoed projecten met behulp van banken en overige vermogensverschaffers,

als docent aan de ‘BAM’ school voor toekomstige projectleiders, kostenbewakers en jonge finance potentials.
Later als docent aan de HU voor de Aannemers Staf opleiding,

als interim manager in verander trajecten zowel binnen Financiën als ook daarbuiten,
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verbonden aan het Centrum voor jonge ondernemers in Tiel, het CVJO, als partner om business cases
(verder) uit te werken, de elevator pitch vast te stellen en bijvoorbeeld financiering van het concept haalbaar
te maken.

 

Opleiding

2016: Lean Six Sigma Black Belt (nog niet afgerond).

2016: Scrum master (PSM1).

PE 2016: Effectief Leiderschap voor financieel managers, IFRS Essentials & IFRS Advanced, Top 10 fiscale
highlights voor de ZZP’er. (Permanente educatie in afgelopen jaren gevolgd via Nyenrode Business
Universiteit).

2005: ‘The BAM Manager’, interne Bedrijfsmanagement opleiding (2 weken) voor jonge schoolverlaters met
toekomst perspectief.

2002 – 2003: Mini MBA program Business School Nederland. Inhoud programma: Operations Management,
HRM, Marketing, Informatie Management, Financieel Management, Strategisch Management,
Verandermanagement, Internationaal Management (avondstudie).

1995 – 1997: Controlleropleiding aan Universiteit van Heerlen (avondstudie).

1989 – 1994: HEAO-BE, met extra specialisatie Belasting en Ondernemingsrecht, (avondstudie).

Hobby’s

Verre reizen bijvoorbeeld naar Zuid-Afrika, Namibië en Botswana,

Fotograferen,

Wijnliefhebber,

Musical en theaterbezoek,

Cabrio tochten,

Actieve sport zoals voetbal en kijken naar F1, schaatsen etc.
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