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ALGEMENE GEGEVENS 
 
Naam F.F.P. van Waard, Fred 
Adres en Woonplaats Daltonstraat 168, 1223 RS  Hilversum 
Mobiel nr. 06-22225288 
Geboortedatum 2 augustus 1948 
Geslacht Mannelijk / gehuwd 
Nationaliteit Nederlandse 
 
Functie Financieel Manager / Hoofd Administratie / Interim  
 Manager / Boekhouder / Administrateur 
 
 
 
OPLEIDINGEN 
 
Algemeen St Jozef ULO te Amsterdam 
 
Overigen Praehep – Praktijk Diploma Boekhouden (PD) 
 Praehep – Moderne Bedrijfs Administratie (MBA) 
 Middenstand 
 Horeca 
 Certificaat Leidinggeven voor Financials 

Certificaat Excel voor Financieel Managers.  
Diverse cursussen gevolgd voor o.a. Afas Profit, 
Finall en King en vele anderen pakketten. 

 
 
 
ERVARING 
 
Pakketten  Financieel : Afas Profit, Exact, King, Grote Beer, 

SAP, Finall en Gilde  en vele anderen pakketten. 
  Digitale factuurverwerking : Xtendis - FactFlow 
  Salaris : Afas Profit, Elsevier, Matchloon, Datasoft 

(loonpakket mee ontworpen), Lopac, LogicCMG en 
vele andere pakketten. 
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  Excel: Heel veel ervaring met het maken van 
draaitabellen en maken van rapportages in Excel. 
Speciale lessen hier voor gehad. Hierdoor kan ik 
o.a. woningbouwcorporaties van dienst zijn met het 
maken van jaarafrekeningen. 

  Overige software : Windows 10/8/Windos7/Vista 
XP/NT/98/95, Lotus 1-2-3, Smart Suite, Microsoft 
Office 97/2002./2003/2007/2010/2013/2016 
Internet : Ontwikkelen van webpagina’s en 
webwinkel 
En nog vele andere pakketten voor o.a. tekenen en 
ontwerpen. 
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LOOPBAANOVERZICHT 
 
Periode Vanaf 1 januari 2014 tot heden 
Branche Kleding  webshop 
Functie Eigenaar 
Werkzaamheden  

• Het opzetten van een webshop voor artikelen 
van vele merken zoals Fruit of the Loom, Sol’s, 
B&C, Mantis, Russell, Logostar, Starworld, 
Gildan, Lemon & Soda en vele anderen op 
www.omnitex.nl 

• Het oprichten van een eenmanszaak met alle 
daarbij komende zaken. Zoals inschrijving bij de 
KvK, bankzaken, aanvraag Sisow voor 
webbetalingen, onderhandelen met de 
groothandel voor de inkoop, belastingzaken, 
begroting en vele andere zaken om de webshop 
op te starten 

• Het aanmaken van een webshop, het inrichten 
hiervan, prijsstelling en andere bijkomende 
zaken . 

 
Periode Vanaf 1 januari 2014 tot heden 
Branche Diversen interim werkzaamheden 
Functie Interim 
Werkzaamheden  

• Voor opdrachtgevers het inrichten en bijhouden 
van administraties, het doen van aangifte BTW 
en Loonbelasting, het maken van jaarrapporten 
en alles wat voor handen komt. 

• Voor particulieren het doen van aangifte 
Inkomstenbelasting. Het laatst veel voor 
buitenlanders gedaan. 

  
Periode juli 2013 tot 1 januari 2014. 
Branche Jeugdzorg Nederland  
Functie Project Controller Wijz 
Werkzaamheden  Het financieel bewaken van het project Wijz voor 

alle bureau’s Jeugdzorg in Nederland. 
 
 
 
Periode 15 maart 2006 tot 1 januari 2014 
Branche Jeugdzorg (William Schrikker Groep) 
Functie Financieel Manager 
Werkzaamheden  

• Dagelijkse leiding geven aan 4 afdelingen t.w. 
Financiële administratie (3 pers.), Declaraties 

http://www.omnitex.nl/
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jeugdigen (8 pers.) en Administratie Persoons 
Gebonden Budgetten PGB (3 pers.). Een paar jaar 
terug zat daar de afd. Bewindvoering en Beheer 
ook bij. Deze afdeling is opgegeven. 

• Verantwoordelijk voor de aanschaf en 
implementatie van nieuwe softwarepakketten 
t.w.: (Finall (financieel) Xtendis (digitale 
factuurverwerking), Lucanet (rapportage tool) en 
Infine (jaarrekening tool) 

• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een 
nieuw software pakket voor PGB. 

• Koppelen van verschillende informatiesystemen 
aan Finall. 

• Het bewaken van de in rekening gebrachte BTW 
door andere instellingen en verzorgers. 

• Opzetten van een nieuw rapportage systeem om 
maandelijkse rapportage mogelijk te maken. 

• Het opnieuw opzetten van een administratie voor 
PGB en het ontwikkelen van nieuwe software 
hiervoor. 

• Doordat het vaak heel hectisch was veel 
bijgesprongen om geen achterstanden te krijgen. 

• Beheren en controleren van PGB afrekeningen en 
hier speciale rapportages in excel voor 
ontworpen. 

• Het rendabeler maken van de liquide middelen 
Treasury beheer. 

• Samenstellen van zowel de normale als 
geconsolideerde Balans en Winst- en 
Verliesrekening. 

• Samenstellen jaarrekeningen en consolidatie. 
• Onderhouden van contacten met banken, 

verzekeraars e.d. 
• Beoordelen en voortgangsgesprekken houden 

met het personeel van de 4 afdelingen. 
• Lid MT Service Centrum 

 
 
 
Periode April 1999 tot 1 Februari 2006 
Branche Detachering (Falanx Holding BV) 
Functie Financieel manager 
Werkzaamheden  

• Lid MT 
• Opzetten (het bedrijf is geheel nieuw opgezet) en 

voeren van administraties en loonadministraties 
van diverse B.V.’s in de organisatie 

• Opzetten en voeren van een facturatie- en 
registratiesysteem voor gedetacheerde mensen, 
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waar de gewerkte en overige uren in wordt 
bijgehouden. 

• Verzorgen van aangiften omzet- en loonbelasting 
van alle bedrijven in zowel de fiscale eenheid als 
afzonderlijk 

• Leiding geven en mede verwerken van de totale 
administratie van de moeder- en 
dochtermaatschappijen, debiteuren- en 
crediteurenadministraties, telebankieren, 
kasadministratie, debiteurenbewaking en 
crediteurenbetalingen. 

• Samenstellen van zowel de normale als 
geconsolideerde Balans en Winst- en 
Verliesrekening. 

• Samenstellen voorlopig jaarrapport. 
• Samenstellen van tussentijdse rapportages en 

samenstelling budgetten 
• Onderhouden van contacten met banken, 

verzekeraars e.d. 
• Zelfstandig bevoegd tot het doen van alle 

betalingen naar zowel crediteuren als personeel 
(salaris). 

• Mijn eerste opdracht was een BTW onderzoek bij 
de moedermaatschappij Aino. 

 
 
 
Periode Augustus 1997- April 1999 
Branche Im- en exporthandel (Zas International BV) 
Functie Financial manager 
Werkzaamheden  

• Opzetten en voeren van loonadministratie. 
• Opzetten en voeren van een facturatie- en 

inkoopsysteem AGF, waarin de voorraad wordt 
bijgehouden voor zowel import als export en 
binnen- als buitenland. 

• Verzorgen van aangiften omzet- en 
loonbelasting. 

• Verwerken van de totale administratie van de 
moeder- en dochtermaatschappijen, waaronder 
banken in diverse valuta’s, debiteuren- en 
crediteurenadministraties, telebanking, 
kasadministratie, debiteurenbewaking en 
crediteurenbetalingen. 

• Samenstellen van zowel de normale als 
geconsolideerde Balans en Winst- en 
Verliesrekening. 

• Samenstellen voorlopig jaarrapport. 
• Samenstellen van tussentijdse rapportages. 
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• Onderhouden van contacten met banken, 
verzekeraars e.d. 

• Het bewaken en kopen van valuta termijn 
contracten i.v.m. de buitenlandse handel. 

 
 
 
Periode April 1988 - September 1996 
Branche Zakelijke dienstverlening (Adm.kantoor Blokker) 
Functie Eigenaar administratie- en Adviesbureau 
Werkzaamheden  

• Verzorgen van de totale administratie van 
ondernemingen in het MKB. 

• Aangiften omzet-/loon-/vennootschaps- en 
dividendbelasting. 

• Opzetten en verzorgen van loonadministraties. 
• Samenstellen balans en winst- en verliesrekening 
• Samenstellen gewone en geconsolideerde 

jaarrapporten 
• Geven van adviezen op fiscaal en administratief 

gebied. 
• Helpen van ondernemingen bij het opstarten van 

een bedrijf. 
 
 
Periode Januari 1984 – April 1988 
Branche Zakelijke dienstverlening (GAK) 
Functie groepschef beleggingsadministratie voor zowel  
 hypotheken als onderhandse geldleningen 
Werkzaamheden  

• Leidinggeven aan een groep van 15 
medewerkers. 

• Controleren en fiatteren van ingevoerde 
gegevens. 

• Optimaliseren van computerprogramma’s voor 
hypotheken en geldleningen. 

• Onderhouden van contacten met notarissen, de 
gemeente en bedrijven. 

 
 
 
Periode Februari 1980 – December 1983 
Branche Industriële dienstverlening (Hellingman Inst.Techniek BV) 
Functie hoofd boekhouder 
Werkzaamheden  

• Leidinggeven aan 3 medewerkers. 
• Verzorgen van de totale administraties van zowel 

moeder- als 3 dochtermaatschappijen. 
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• Automatiseren van de voorraadadministratie en 
de gewone administratie. 

• Uitvoeren van alle overige administratieve 
werkzaamheden. 

 
 
 
Periode Juni 1977 – Januari 1980 
Branche Overheid (Gezinszorg Hoorn) 
Functie hoofd administrateur 
Werkzaamheden  

• Verzorgen van de totale administratie. 
• Retributie-administratie. 
• Verzorgen van subsidieaanvragen. 
• Verzorgen salarisadministratie voor 125 

medewerkers. 
• Bijwonen, verzorgen en notuleren van 

bestuursvergaderingen. 
• Bijwonen van de maandelijkse regionale 

administrateuren overleg. 
• Verzorgen van de jaarcijfers van de stichting 

 
 
 
Periode Augustus 1974 – Juni 1977 
Branche Zakelijke dienstverlening (van Os Kantoorboekhandel) 
Functie hoofd boekhouding 
Werkzaamheden  

• Leidinggeven aan 4 medewerkers. 
• Verzorgen van de totale administratie. 
• Automatiseren van de boekhouding en de 

facturatie (in het magazijn). 
• Aangifte omzet-/loonbelasting. 
• Samenstellen van balans en winst- en 

verliesrekening 
• Samenstellen voorlopig jaarrapport. 

 
 
 
Periode Februari 1971 – Augustus 1974 
Branche Financiële dienstverlening (ABN-AMRO) 
Functie bankemployé, daarna hoofd giro- en 
 boekhoudafdeling 
Werkzaamheden  

• Verantwoordelijk voor het uitzoeken van 3 jaar 
rekeningcourant verhouding tussen het kantoor 
(met 3 bijkantoren) en het hoofdkantoor. 

• Kas avondopenstellingen eigen kantoor en 
bijkantoren. 
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• Leiding geven aan 7 medewerkers van de 
afdeling giro 

• Zelfstandig automatiseren van de 
cliëntenadministratie en automatische 
overboekingen. 

• Verantwoordelijk voor de boekhoudafdeling 
(vanwege het goed verdelen en delegeren van 
het werk op de giro afdeling) 

 
Periode Augustus 1964 – Januari 1971 
Branche Nederlandse Koopvaardij (KNSM en Ned Lloyd) 
Functie Jongen machinekamer, handlanger en olieman. 
 
Werkzaamheden  

• Eerst 2 jaar civiele werkzaamheden voor de 
bemanning. 

• 3e , 4e en 5e jaar handlanger. 
Onderhoudswerkzaamheden in de 
machinekamer. 

• Laatst 3 jaar olieman. Wachtlopen in de 
machinekamer en het verzorgen van 
onderhoudswerkzaamheden. 

 


