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zorgsector. Ruime ervaring heb ik in het aansturen van organisaties en
daarbinnen de onderdelen Finance & Control, ICT, HRM, en Facilitaire Zaken.
Het best kom ik tot mijn recht in complexe omgevingen en situaties. Breng rust
en (herstel van) vertrouwen. Weet organisaties, teams en individuele
medewerkers beter te laten functioneren. Geniet daarnaast een uitstekende
reputatie bij banken.
Een mensgerichte veranderkundige en verbeteraar. Geen kille saneerder. Early
adopter van technische mogelijkheden.
Collega’s omschrijven mij als strategisch sterk, innovatief, betrokken, open en
onconventioneel. Ook als een goede sparringpartner en coach, gedegen,
betrouwbaar en oprecht geïnteresseerd in de mensen waarmee ik werk.

OPLEIDINGEN

Vader van Louis (27) en Anne (25) en getrouwd met Svetlana Orlova.

Succesvol Besturen van
Ziekenhuizen
SIOO, Interuniversitair Centrum

WERKERVARING

voor Organisatie- en
Veranderkunde.
2016 – 2018
Doel: Ervaren managers binnen de
zorgsector en medisch specialisten
intensief voorbereiden op een
bestuurlijke rol binnen de
ziekenhuissector.
Interim-Management Essentials
RSM (Rotterdam School of
Management / Erasmus)
2001 – 2002
Postdoctoraal “Financieel
Economisch Management”
TIAS School for Business and
Society te Tilburg
1994 – 1996

juli 2019 – mei 2021 | Manager F&C a.i.| Laurentius Ziekenhuis Roermond
Financieel verantwoordelijk voor het ziekenhuis met een jaaromzet van
± € 175 mln. Leidinggeven aan de afdelingen Verkoop, Planning & Control,
Datawarehouse, Financiële- en Zorgadministratie (HT).
Aanvankelijk ingehuurd om het ziekenhuis te begeleiden in de destijds
voorgenomen fusie met Viecuri.
In 2020 en 2021 te maken gehad met de effecten van en de veranderde
financiële vergoedingen als gevolg van de Covid-19 pandemie.

nov 2018 – dec 2019 | Projectleider ZGbh a.i.| Koninklijke Kentalis
Als verlengde arm van de Raad van Bestuur aansturen van de gehele
Extramurale Zorg, bestaande uit 15 units verspreid over heel Nederland.
Gezien de verlieslatende situatie waar nodig snel in control gekomen en de
noodzakelijke verbeteringen en veranderingen doorgevoerd, om het rendement
van de extramurale zorg op het gewenste niveau te krijgen. In 2019 werd in deze
divisie een fors positief resultaat gerealiseerd.
De extramurale zorg voorbereid op de nieuwe bekostigingsmethodiek binnen de
ZVW die in 2020 is in gegaan.

Recht verworven voor het voeren
van de titel “Master of Financial
Economics” (MFE)

febr 2017 – dec 2017 | Lid RvB a.i. | Ziekenhuis Gelderse Vallei
Na bestuurscrisis als gevolg van verstoorde verhoudingen tussen de Raad van
Bestuur en Medische Staf en het vanwege die bestuurscrisis onder verscherpt
toezicht stellen van het ziekenhuis door de IGJ, begin 2017 toegevoegd aan de
interim Raad van Bestuur. Na opheffing van het verscherpt toezicht en de
invulling van de vacatures van de definitieve Raad van Bestuur eind 2017, de
bestuurdersrol beëindigd. Primair aandachtsgebied Financiën, ICT, Facilitaire
Zaken en P&O.
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HOBBY’S
Muziek
Automatisering / Domotica

nov 2011 – mei 2018 | Directeur Financiën, Informatie & Control (CFO) |
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Financieel verantwoordelijk voor het ziekenhuis met een jaaromzet van
± € 240 mln. Leidinggeven aan de afdelingen Verkoop, Planning & Control,
Datawarehouse, Financiële Administratie, Verkoop- en Productadministratie en
Interne Controle. Het laatste jaar werd ik gevraagd om de RvB te versterken in een
(bestuurlijke) crisisperiode.
Award in ontvangst genomen voor Best Managed Companies 2015.

Fotografie o.a. met drone
Wandelen in de bergen
Voetbal (passief) SV De Treffers
Reizen / Oostenrijk / China (F1)
Golf

EXTRA’S
Maatschappelijke functies
Voorzitter Stichting Vrienden
Omroep Groesbeek
Adviseur ICT SV De Treffers
Eerder actief geweest als:
Voorzitter Lokale Omroep
Groesbeek (> 100 medewerkers).
Penningmeester SV De Treffers
o.a. bouw van multifunctioneel
clubhuis en renovatie sportpark.
Voorzitter Groesbeekse
Ondernemers Vereniging.

SKILLS
Microsoft Office

TALEN
Engels

Duits

juli 2010 – nov 2011 | Groepscontroller | Stichting Conrisq Groep
De Conrisq Groep omvat meerdere stichtingen waaronder de tbs-kliniek FPI 'De
Rooyse Wissel' te Oostrum en de gesloten jeugdzorg instelling OG Heldring te
Zetten. Als Groepscontroller de onderdelen begeleid in een sterk veranderend
landschap en naar veranderende financieringsstructuren.

juni 2008 – juli 2009 | o.a. adviseur RvB | Amphia Ziekenhuis Breda
Meerdere rollen. Als hoofd Financieel Beheer a.i. een omvangrijk
veranderingsproces binnen geheel Financiën geleid gericht op de processen, de
financiële sturing, de kwaliteit en de attitude van de medewerkers. Financiën na
een crisissituatie weer in control gebracht.
Als projectleider ERP de blauwdruk en selectiefase om tot een nieuw ERP te
komen begeleid tot en met het besluitvormingsproces.

2007 – 2008 | Directeur Financiën a.i.| Stichting Omring Hoorn
Samenvoegen van de fusiepartners en financiële afdelingen: Stichting Corbis Plus
(Den Helder) en de Stichting West-Friese Zorggroep De Omring (Hoorn).
Aanzet tot, en uitvoering gegeven aan een fors financieel turn-around programma
voor de gehele organisatie.

2006 – 2006 | Manager Financiën & Control| Stichting Senis Grave
Sensis leverde zorg, onderwijs en diensten aan slechtziende en blinde mensen.
Later gefuseerd met Koninklijke Visio. Verander en verbeteropdracht richting
veranderde financieringsstructuren.

2004 – 2005 | o.a. Projectleider| Menzis Zorg en Inkomen
Projectleider t.b.v. de financiële integratie van 4 fusiepartners binnen een nieuw
gekozen financieel systeem. Daarnaast als directeur Financiën a.i. van een van de
fusiepartners (de zorg- en inkomensverzekeraar NVS/Rijnmond in Rotterdam)
aangestuurd in het fusieproces.

2002 – 2004 | o.a. adviseur RvB| AGIS Zorgverzekeringen
Meerdere rollen. Uitgelicht: Coördinatie van alle acties gericht op een sterke
verbetering van het rendement van de ziektekostenverzekeringsportefeuille.

2001 – 2002 | Lid RvB / CFO a.i.| Maetis Arbo
O.a. sterk turn-around management op financiële performance; implementatie
van een nieuw softwarepakket dat de uitvoering van het primaire proces regelt (na
eerdere mislukte implementaties). Regelen noodfinanciering etc.
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Interimopdrachten en
advieswerkzaamheden worden
verricht onder de vlag van:
Louis Bloemers Management
en Advies, onderdeel van
VOF Bloemers - Orlova

2001 – 2001 | Hoofd Groepscontrol a.i. | PGGM Pensioenfonds
Verantwoordelijk voor de verslaglegging van de gehele groep. Belegd vermogen
destijds > € 60 miljard. Invoering, ondersteunen en verbeteren M.I.S. van de totale
groep o.a. op basis van de balanced scorecard.
2000 – 2000 | Bedrijfseconomisch adviseur | NUON
Financieel economische en technische waardering van het gasdistributiebedrijf in
het kader van een omvangrijke cross border lease (USD 1,5 miljard) met
Amerikaanse investeerder verzorgd. Organisatieadviezen uitgebracht en deze
geïmplementeerd onder andere op gebied van assetmanagement.

1997 – 2000 | Controller a.i. | GAMOG Zutphen
Voorbereiding naar vrije energiemarkt. Studie verrichten naar
transportvergoeding gas. Bedrijf vertegenwoordigen in een adviesraad binnen
EnergieNed welke de sector adviseerde over de tariferingmethodiek in een
geliberaliseerde markt. Verzorgen financiële en technische waardering in het
kader van een fusie met 3 andere energiebedrijven inclusief due diligence..

1997 – 1998 | Treasury consultant| VB Deloitte & Touche
Geven van adviezen op gebied van riskmanagement en financierings- en
beleggingsbeleid aan (financieel zeer) grote organisaties.

1981 – 1997 | Hoofd commerciële zaken| Rabobank
Van kredietbeheerder, naar intern controleur, hoofd bedrijven en uiteindelijk
verantwoordelijk voor de gehele commercie van de destijds middelgrote
Rabobank Groesbeek – Millingen aan de Rijn.

1973 – 1980 | financial control| Nederlandse Credietbank N.V
O.a. het samenstellen van de periodieke cijfers voor alle kantoren in Gelderland,
waaronder de jaarrekeningen en begrotingen, naast rapportages t.b.v. DNB.

