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Werkzaam geweest in de volgende 

branches: 

healthcare, financiële dienstverlening,  

maritiem & offshore, bouw & vastgoed, 

food, vastgoed, accountancy, 

cultuursector, evenementen 

 

Persoonlijke kenmerken: 

sociaal, flexibel, analytisch, betrouwbaar, 

enthousiast 

 

Communicatieve kenmerken: 

duidelijk, eerlijk en met een dosis humor 

waar passend, motiverend naar 

betrokkenen 

 

Inhoudelijke kenmerken: 

heeft oog voor het team en de 

omstandigheden, kan snel schakelen en 

maakt zich snel zaken eigen,  

brede interesses van business intelligence 

tot veranderkunde, pragmatisch en 

gedreven 

Kristan heeft bij ons Finance verder gebracht door …………. 

 

“Kristan weet van aanpakken en weet een klik te realiseren met zijn collega's. Zo realiseert 

hij onze doelen” 

 

 

 

Ik breng Finance verder door ……... 

 

goed te luisteren naar de opdrachtgever en middels door te vragen te onderzoeken waar de 

opdrachtgever “wakker van ligt”. Ik kan snel schakelen tussen verschillende niveaus binnen 

de onderneming. Ik denk vaak opdracht overschrijdend om de juiste oplossing en 

uitwerking aan te dragen bij de opdrachtgever.  

http://www.highq.nl/
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Persoonlijke gegevens: 

Naam Kristan Branger 

E-mailadres info@highq.nl 

Geslacht man 

Geboortedatum 9 juni 1983 

 

Opleidingen: 

2006 - 2008 Accountant Administratieconsulent, Hogeschool Utrecht 

2002 - 2006 HBO Accountancy, Hogeschool Utrecht 

 

Cursussen: 

2020 PRINCE2 foundation and Practitioner 

PRINCE2 is een methode voor projectmanagement. Deze methode is gericht op 

het management, de besturing en de organisatie van een project. De PRINCE2® 

standaard is toonaangevend op het gebied van projectmanagement. Het staat 

voor ‘PRojects IN Controlled Environments’ en het is een gestructureerde 

methode voor effectief projectmanagement 

2019 Microsoft PowerBI  

Een driedaagse inhouse training PowerBI door Arthur Grauss. ETL, modelling en 

reporting zijn de onderwerpen die de revue zijn gepasseerd. Kortom databronnen 

koppelen, datamodellen opbouwen en dashboards creëren 

2019 Personal Impact Trail van Dutch Leaders (leiderschapsreis) 

Deze diepgaande leiderschapsreis leert je om contact te maken met je eigen 

kracht en de impact hiervan te vergroten. Belangrijk doel van deze 

leiderschapsreis is om meer jezelf te kunnen zijn, bewuster leiderschap te 

nemen, diepgaand te verbinden met anderen en te genieten van het succes 

2018 Masterclass Business Intelligence & Big Data  

Vierdaagse Masterclass van het NCOI. Met als doel om als manager een visie te 

kunnen ontwikkelen en in staat te zijn BI neer te zetten binnen de organisatie 

 

Talenkennis: 

Nederlands moedertaal  

Engels schriftelijk goed 

 mondeling goed 

 

Automatiseringskennis: 

• Microsoft Word, Excel, Visio en PowerBI, Centric AlertXD, Accountview, Unit4 Audition en FDS, 

E-boekhouden, Navision 

 

Huidige werkgever: 

Vanaf 1 februari 2020 in dienst bij HighQ als Managing Consultant. 

Als Managing Consultant stuurt Kristan de afdeling Consultancy aan. Naast deze rol heeft Kristan 

ook een actieve rol bij de consultancy opdrachten die HighQ heeft uitgevoerd.  

 

Consultancy-opdrachten:  

Een greep uit de opdrachten die zijn uitgevoerd zijn hieronder weer gegeven: 

• ontwikkelen short term forecast in PowerBI incl. opzetten functioneel datamodel en advies t.a.v. 

datakwaliteit t.b.v. een productiebedrijf 

• optimaliseren administratieve organisatie incl. digitaliseren diverse finance processen t.b.v. een 

vastgoedbeheerder 

• opzetten model in Excel voor capaciteitsplanning t.b.v. een bouwkundig bureau 

• begeleiden IT-migratie t.b.v. een financieel dienstverlener 

• Project Manager implementatie Exact Globe, Exact Synergy, field service app en klantenportaal 
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Interimopdrachten: 

Bedrijf: Property Works 

(vastgoedconcepten, cash&carry, vergadercentra en conferentiezalen) 

Branche: vastgoed 

Functie:  Finance Manager 

Opdracht:  • voorbereiden jaardossiers t.b.v. accountantscontrole 

• begeleiden jaarafsluiting  

Periode:  januari 2021 - maart 2021  

 

Bedrijf: HighQ 

Branche: zakelijke dienstverlening (financieel interim) 

Functie:  Senior Finance Consultant 

Opdracht:  HighQ Kennis Centrum: 

• participeren in werkgroepen met partners t.a.v. dashboardontwikkeling 

Periode:  maart 2020 - heden 

 

Bedrijf: Domino’s Pizza’s Netherlands B.V. 

Branche: food 

Functie:  Project Manager Finance / Project Consultant 

Opdracht:  • projectmanagement en meewerken aan diverse implementaties van 

Navision            

• optimaliseren finance processen, met name door implementatie en 

optimalisatie Navision (maatwerk) modules waaronder self-billing, 

projecten, automatic bank reconciliation, on-charges 

• trainen van medewerkers met het in het gebruik nemen van nieuwe 

modules 

• opstellen rapportages n.a.v. nieuwe modules 

Periode:  februari 2020 - mei 2020 

Quote: “Kristan weet van aanpakken en weet een klik te realiseren met zijn collega's. 

Zo realiseert hij onze doelen” 

Specifieke 

kenmerken 

opdracht: 

• hoofdzakelijk Engelstalig, zowel schriftelijk als mondeling 

• optimalisatie m.b.v. de teams in Duitsland, Frankrijk en Nederland 

• stakeholder management: contact onderhouden met meerdere interne en 

externe stakeholders verdeeld over meerdere landen 

 

Overige werkervaring: 

Bedrijf: Van Wijk Vastgoedonderhoud, De Meern 

Branche: vastgoedonderhoud 

Functie:  Manager Financiën & BI 

Opdracht:  Al snel na mijn indiensttreding als financieel eindverantwoordelijke de financieel 

directeur opgevolgd bij diens vertrek.  

 

Binnen die rol de volgende taken en verantwoordelijkheden: 

• procesoptimalisatie, innovatie en inzicht creëren en stimuleren 

• projectmanagement: o.a. migratieprojecten ICT, implementaties diverse 

softwareoplossingen 

• eindverantwoordelijk voor de portefeuilles Financiën, ICT 

• ontwikkelen digitalisering en informatisering 

• opstellen jaarrekeningen, consolidaties, periodieke rapportages 

• contact onderhouden externe stakeholders 

• opzetten BI-omgeving 

• Lid MT 

• zitting in periodieke overleggen met RvC 

• leidinggeven aan teams van 6 - 8 personen 

Quote: “Met Kristan heb ik verscheidene jaren gewerkt in verschillende rollen. Kristan 

is vakkundig, ondernemend en leergierig. Op het snijvlak van Finance, IT en 
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business vind ik hem het sterkst. Dan is hij de ideale partner voor directie en 

management om prestatieverbetering zicht- en meetbaar te maken.  

Daarnaast is hij een prettige persoonlijkheid die makkelijk contact maakt, 

krediet opbouwt bij teams en waardevolle hulp biedt. Ik zou hem aanbevelen 

bij ieder bedrijf dat ondersteuning zoekt bij groei en ontwikkeling”  

(Harry Welch, Initiator Nederlandse Waterstof Alliantie) 

Periode:  oktober 2011 - februari 2020 

 

Bedrijf:  Grant Thornton, Woerden 

Branche: accountancy 

Functie:  Relatiebeheerder 

Werkzaamheden: • controle jaarrekeningen 

• samenstellen jaarrekeningen 

• opstellen maandrapportages/ analyses 

• opstellen, beschrijven en testen AO/IB-inrichting 

• verzorgen fiscale aangiften 

• opleiden assistent accountants 

Periode:  februari 2006 - oktober 2011 

 

Nevenactiviteiten:  

Naast mijn inzet en focus voor het bedrijf waar ik werk vind ik het belangrijk mijn steentje bij te 

dragen aan de (lokale) maatschappij. In de hoedanigheid van (financieel) bestuurder van diverse 

stichtingen en verenigingen door de jaren heen ben ik zeer betrokken in de sport en cultuursector. 

Betrokkenheid en mijn drive om zaken aan te pakken worden daarin gewaardeerd. 

 

Per 1 januari 2020 benoemd tot lid Raad van Toezicht Theater Het Klooster in Woerden. 

 


