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Peter Alexander van Geest  AA     (Peter) 
Kievitlande 14│  2641 RG │ Pijnacker ● 06 – 25 016 026  ●  pvgeest@hotmail.com ● geb. 8/3/1968 

 

 

Interim Manager Financiën & Meer 
 

 ●    20+ jaar ervaring in: Finance, Management, Procesbeheersing     ● 
 

●     Wordt gekenmerkt als natuurlijk leider, meewerkend voorman en teambouwer     ● 
 

●     Levert bewezen pragmatische finance oplossingen     ● 
 

●     Garandeert effectieve procesverbeteringen     ● 
 

Doelgerichte (financieel) interim manager, die bij toonaangevende organisaties heeft bewezen om 
afdelingen (w.o. FA) te structureren en om de sfeer in het team significant en blijvend te verbeteren. 

Heeft consistent meerwaarde geleverd door talloze procesverbeteringen te realiseren. Is allround 
financial en is als AA-accountant aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. 
Door creatief en communicatief vermogen in staat om medewerkers optimaal te laten presteren, te 

motiveren en successen te behalen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kerncompetenties & Opleiding 
 

Financiën     Management   Procesbeheersing 

● 1.000+ jaarrekeningen samengesteld ● Span of control: 30 FTE  ● 400+ verbeteringen gerealiseerd 

● periode afsluitingen / begrotingen ● Kan diverse afdelingen leiden ● AO/IB & Processen beschreven 

● prognoses / cijferanalyses   ● Manager / Meewerkend voorman ● Audits uitgevoerd 

● managementinformatie   ● Natuurlijk leider   ● Handleidingen / werkinstructies 

● BBV kennis. Sterk in Excel   

    

Hoogst genoten opleiding: HEAO-Accountancy 
titulatuur: AA (AA-accountant) 

 

Geselecteerde Prestaties 
 

 Teamsfeer zeer sterk verbeterd, o.a. middels coaching, aanspreken, erkenning, geven van 

verantwoordelijkheden (gem. A’foort) 

 Het debiteurenbeheer succesvol geherstructureerd en er voor gezorgd dat achterstallige vorderingen 

werden ontvangen (Stadswonen) 

 Gerealiseerd dat de rol van Hoofd Administratie kon vervallen (besparing 1 FTE, Schaal 10), door 

overdracht aan en coaching van de twee senior medewerkers (gem. Den Haag) 

 Automatische herkenning inkoopfacturen geïnitieerd t.b.v. een tijdsbesparing van 83% (gem. A’foort) 

 Omzetverbetering gerealiseerd door implementatie specifieke managementinformatie (Vitea) 

 Binnen 2 maanden gerealiseerd dat de extern gevoerde administratie intern gevoerd ging worden, met als 

gevolg een significante besparing op de accountantskosten (AlleKleur) 

 De nog niet bestaande functie Teamleider Financiën opgezet. AO/IB van de afdeling FA succesvol 

geherstructureerd (Stadswonen) 

 Nooit gefaald in het leiden van het FA-jaarrekeningtraject 

 
“Zijn inhoudelijke kennis, maar ook zijn 
(natuurlijke) leiderschap heeft op mij veel indruk 
gemaakt. Hij is in staat een afdeling 
administratie opnieuw op te zetten….”   
(bron: LinkedIn) 

 

  

“Ik heb Peter ervaren als een zeer betrouwbare en loyale collega 
met niet alleen veel kennis van het financiële werkveld maar 
ook in het bezit van eigenschappen die hem uitstekend als 
leidinggevende uit de verf doen komen. Duidelijk in zijn 
communicatie, betrokken bij de medewerkers en hun werk en 
vasthoudend aan gemaakte afspraken. …” (bron: LinkedIn) 

 

Beschikbaar:   32 u.p.wk (ma/di/do/vr) 
Niet beschikbaar:  week 8 (in overleg) + 3 weken in juli 
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Werkervaring 
 
Gemeente Amersfoort -  Amersfoort   06/2015 – heden  Gemeente met 150.000+ inwoners. 

            FA is één van de 21 afdelingen  

Hoofd Financiële Administratie a.i. (01/2016 – heden) 
 

 Dagelijkse leiding gevoerd over de afdeling Financiële Administratie  
Tevens plaatsvervangend Teamleider Personeelszaken (totaal 30 FTE) 

 Succesvol jaarrekeningtraject voor FA-deel geleid; gecomplimenteerd door accountant 
 Herverdeling werkzaamheden gerealiseerd met als resultaat veel lagere werkdruk en meer efficiency 
 21 (gedocumenteerde) procesverbeteringen gerealiseerd, waaronder wijziging AO 

debiteurenbeheer (besparing 0,1 FTE) 
 

Sr. Mdw. Financiële Administratie a.i. (06/2015 – 12/2015) 
 

 Uitgevoerd: Periodeafsluitingen, verkoopfacturatie, jaarrekeningwerk, BTW aangifte, overige 
 

Gemeente Den Haag,      02/2013 – 04/2015  het IDC faciliteert de andere Diensten 
Intern Diensten Centrum -  Den Haag 

 

Hoofd Financiële Administratie a.i. (08/2014 – 04/2015) 
 

 Dagelijkse leiding gevoerd over de afdeling Financiële Administratie (10 FTE).  

 Succesvol het jaarrekeningtraject en de periodeafsluitingen (hard closes) geleid 

 Meerdere significante procesverbeteringen gerealiseerd (gedocumenteerd). Tevens: jaarrekening FA geleid 

 Gerealiseerd dat de rol van Hoofd Administratie kon vervallen (besparing 1 FTE, Schaal 10), door 

overdracht aan en coaching van de twee senior medewerkers 
 

Hoofd Bedrijfsbureau a.i. (09/2013 – 08/2014) 
 

 Dagelijkse leiding (10 FTE) gevoerd over de 5 bedrijfsbureaus + projectadministratie 

 Belangrijke rol vervuld in projectgroep reorganisatie (samengaan van de 5 bedrijfsbureaus) 

 Toekomstig leidinggevende naar haar nieuwe rol gecoacht 
 

Sr. Mdw. Financieel Beheer (02/2013 – 09/2013) 
 

 Uitgevoerd: periodeafsluitingen (hard closes), jaarrekeningtraject, operationele werkzaamheden zoals 

facturatie, memoriaalboekingen, opschonen grootboek; 5 processen succesvol geïmplementeerd 

 

Bacardi - Martini B.V.  -  Gouda 10/2012 – 01/2013  holding divisie van multinational; 

verkoopt in 100+ landen sterke drank 

Senior Medewerker Accounting a.i. 
 

 Vele operationele werkzaamheden op FA verricht w.o. maandafsluiting en coördinatie, o.a. automatiseren 

btw aangifte, opstellen manuals, facturatie, treasury werkzaamheden, teruggave buitenlandse BTW 
 

AGAF Administraties  -  Den Hoorn   03/2012 – 08/2012   commercieel administratiekantoor 
voor klanten in het MKB 

Kantoormanager a.i. 
 

 In 4 maanden de kantoororganisatie (11 FTE) bevorderd en nieuw personeel aangenomen 

 Reviews van de jaarrekeningen uitgevoerd en succesvol gestuurd op voortgang en sfeerverbetering 
 

Allekleur  -  Amsterdam     11/2011 – 02/2012   commercieel behandelcentrum, 

geestelijke gezondheidszorg 

Projectleider Verbetering Interne Administratie a.i. 
 

 Significante besparing op accountantskosten gerealiseerd door in 1 maand de extern gevoerde administratie 

intern te laten voeren. Ingericht: processen op FA, periode afsluitingen, P&C kalender; MT informatie 

 Omzetverhoging gerealiseerd door de introductie en implementatie van een tijdschrijfsysteem 

“Peter is een erg prettig mens om mee te 
werken. Hij organiseert, regelt, lost de 
zaken op en is open in de wijze van werken 
en in de omgang.” (bron: LinkedIn) 

 

Peter heb ik ervaren als een prettig, spontaan 
mens om samen mee te werken. Hij is 
vaktechnisch, financieel goed onderlegd en is 
zeer professioneel.” (bron: LinkedIn) 
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Vestia Rotterdam  -  Rotterdam    06/2011 – 10/2011  woningcorporatie met ca.90.000 

       Woningen 

Teamleider Financiële Administratie a.i. 
 

 Gerealiseerd dat alle dagelijks werkzaamheden volledig, tijdig en correct werden uitgevoerd. Betrof de 

afdelingen: huuradministratie, crediteurenadministratie, servicekosten en debiteuren 

 Wijzigingen in de teamsamenstelling aangebracht met als resultaat een betere sfeer en betere 

resultaten 
 

Stadswonen  -  Rotterdam 12/2010 – 06/2011  kleine woningcorporatie die 

in 2011 is gefuseerd met Vestia 

Teamleider Financiële Administratie a.i. 
 

 Succesvol het jaarrekeningtraject (FA-deel) geleid en met het team de jaarrekening opgesteld. 

 Meer dan 10 procesverbeteringen op de afdelingen gerealiseerd, waaronder het feit dat de afdeling FA 

(9FTE) zelfstandig (balans)specificaties ging opstellen t.b.v. de periode afsluitingen. 

 Belast met de aanname en ontslag van werknemers; het opleiden en beoordelen van collega’s en het 

stimuleren van hun ontwikkeling. Multifunctionele inzet van werknemers geïnitieerd en 

geïmplementeerd. 
 

Gemeentelijke Belastingdienst  -  Den Haag  05/2010 – 12/2010  de GBD heft en int gemeentelijke 

belastingen 

Controller a.i. 
 

 Operationele controllers activiteiten uitgevoerd, waaronder kwartaalafsluitingen, IV3, 

liquiditeitsprognoses, dienstbegroting, voorbereiden van de Dienstjaarrekening conform BBV 

 Opzetten van de verplichtingen administratie en van een format voor de kostenallocatie over de producten. 

 

Woonstad Rotterdam -  Rotterdam   04/2009 – 04/2010  woningcorporatie met ruim 50.000 

            woningen door heel Rotterdam. 

Projectcontroller a.i. (09/2009 – 04/2010) 
 

 De projectverantwoordelijken en de ontwikkelingsdirecteuren ondersteund. Projecten gevolgd (inhoudelijke 

kennis) en tijdige signalering van knelpunten. Projectbesluiten (MT voorstellen) gecontroleerd en 

beoordeeld. Projectbudgetten beheerd. 
 

Controller Vastgoedontwikkeling a.i. (04/2009 – 09/2009) 
 

 Opgetreden als financieel adviseur van de bestuurder VGO van de corporatie; was als MT lid 

verantwoordelijk voor het financiële overzicht van de gehele vastgoed projectenportefeuille; nauw 

samengewerkt met de projectcontrollers. 

 

Stadswonen - Rotterdam 04/2008 – 03/2009  woningcorporatie; verzorgt m.n. 

woonruimte voor studenten 

Teamleider Financiële Administratie a.i. 
 

 De AO/IB van de afdeling huuradministratie, afdeling debiteuren en de afdeling crediteuren 

geherstructureerd en verbeterd 

 Belast met de aanname (en ontslag) van werknemers; het opleiden en beoordelen van collega’s en 

het stimuleren van hun ontwikkeling. Multifunctionele inzet van werknemers geïnitieerd en 

geïmplementeerd. 

 Het debiteurenbeheer volledig geherstructureerd en er voor gezorgd dat achterstallige vorderingen werden 

ontvangen; gemiddelde betaaltermijn sterk verbeterd. 

 

Posthumus & De Winter - Voorburg 02/2008 – 03/2008  accountantskantoor voor het 

MKB, met ca. 15 medewerkers 

AA-accountant a.i. 
 

 In hoog tempo dagelijks jaarrekeningen opgesteld voor de clientèle 

“Dankzij een aanbeveling heb ik Peter ingeschakeld. 
Zowel in het werk als in de omgang is Peter een 
aanwinst voor elke tijdelijke klus op Finance en/of 
Planning & Control. Peter behandelt de soms 
academische vraagstukken en komt dan met 
praktische oplossingen.” (bron: LinkedIn) 

 

 

“Peter heeft als Teamleider FA een aantal 
processen goed gestructureerd en de medewerkers 
prima begeleid. Ik had hem graag behouden voor de 
organisatie en de profielschets voor zijn opvolger 
kwam zeer overeen met Peter's karakteristiek.” (bron: 

LinkedIn) 
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Vitea - Voorburg      06/2007 – 12/2007  gezondheidscentrum met lokale 

commerciële praktijken 

Operational controller a.i. 
 

 Het boekhoudpakket Twinfield geïmplementeerd. Succesvol meegewerkt aan een projectgroep met 

als doel winstverbetering. Halfjaarcijfers van de 15 centra opgesteld. 

 

ProRail B.V. – Utrecht     06/2006 – 05/2007  spoorwegbeheerder voor aanleg 

onderhoud, veiligheid 

Manager crediteurenadministratie a.i. 
 

 Begeleiden systeemmigratie SAP 4.7 naar SAP 5.0 + begeleiding implementatie factuurscanning 

 Leiding gegeven aan 15 FTE op de afdeling crediteurenadministratie. 

 Verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdeling en de processen, waaronder begeleiding 

medewerkers, invulling nieuw takenpakket, het maken van werkinstructies, BTW kwesties 

 

 

Werkervaring – t/m 2006 
 

Selko B.V. – Tilburg    Operational Company Controller a.i.  2005 + 2006 

Ministerie LNV – Den Haag   Senior Medewerker Auditdienst a.i.   2006 

Kemira ChemSolutions b.v. – Tiel  Assistent Controller a.i.    2006 

Con Fide – Pijnacker    Zelfstandig AA-accountant    2005 - 2007 

Bloemendaal-Ruigrok - Pijnacker  AA-accountant     2001 - 2005 

Erions Adviesgroep – Rijswijk  AA-accountant     1995 - 2001 

 

 

Overige Informatie 
 

 

1989 – 1990  Militaire dienst eindrang: sergeant - commandant over tien man  

 

2012 – heden  Oprichter en hoofdredacteur van en docent bij  JAARCIJFERSLERENMAKEN.NL 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Peter gaf het afgelopen jaar leiding aan mij binnen de Gemeente Den Haag. Ik heb Peter 
leren kennen als een man met verstand van zaken, iemand die een hands-on-mentaliteit heeft 
en van aanpakken weet. Peter weet zijn visie duidelijk over te brengen op een team en laat 
duidelijk weten wat van het team wordt verwacht, ook staat hij open voor feedback. ik heb 
Peter ervaren als een prettig persoon om mee om te gaan.”  (bron: LinkedIn) 

 

In de korte tijd dat ik Peter heb mogen meemaken in gemeente Amersfoort, heb ik hem leren 
kennen als een fijne collega. Wat kernwoorden die op Peter van toepassing zijn: kundig, 
pragmatisch, open, integer.”  (bron: LinkedIn) 

 

Fijn en constructief samengewerkt met Peter bij het verbinden van de zorgadministratie en de 
financiële administratie. Praktisch, probleemoplossend en meedenkend.”  (bron: LinkedIn) 

 

Peter heb ik ervaren als een prettig, spontaan mens om samen mee te werken. Hij is 
vaktechnisch, financieel goed onderlegd en is zeer professioneel. Problemen worden direct ter 
plekke opgelost (ad hoc zaken). Peter is communicatief erg sterk in woord en geschrift. Als 
teamleider heeft het team een positieve bijdrage meegegeven.”  (bron: LinkedIn) 

 


