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Werkzaam geweest in de volgende 

branches: 

bancair, food, zakelijke dienstverlening, 

groothandel, industrie, transport, retail, 

elektrotechnische bouwinstallatie 

 

Persoonlijke kenmerken: 

betrouwbaar, analytisch, sociaal, flexibel 

 

Communicatieve kenmerken: 

open communicatie, eerlijk, motiverend/ 

stimulerend 

 

Inhoudelijke kenmerken: 

accuraat, doelgericht werken, 

oplossingsgericht 

 

Ik breng Finance verder door ……… 

 

met mijn passie voor finance en kritische vragen te stellen, de uitdaging binnen een 

onderneming daadkrachtig en doelgericht aan te pakken om zo tot een tevreden 

opdrachtgever te komen.  

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

 

“Sandy has been a good addition to the team brings a lot of experience and skills. Sandy is 

very pro-active and has the entrepreneur mindset to solve issues” 

 

Axel Deschamps, Finance Manager France Domino’s Pizza Netherlands 

 
Fred Pieters, Director en Head of Finance & Control Mizuho Bank Europe N.V.  

 

 

 

 

Jeroen Harink, NEVI B.V. 

 

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

Naam Sandy Wiegman 

E-mailadres info@highq.nl 

Geslacht vrouw 

Geboortedatum 4 mei 1979 

 

Opleidingen: 

2008 - 2010 SPD BA, BE en BIF, KBK Hogeschool 

2005 - 2006 Middle management A, IMK Opleidingen 

2005 - 2006 PDL (2 certificaten), Markus Verbeek Preahep 

1998 - 1999 MBA, Markus Verbeek Preahep 

1995 - 1998 MEAO, richting bedrijfsadministratie, Meander College 

1991 - 1995 VMBO, richting verkoop Willem van Oranje 

 

Cursussen: 

2022 HighQ Academy 

• Project Control 

2021 • Communicatie Training 

HighQ Academy 

• Soft Skills 

• Lean 

2019 Power BI I en II 

2017 Procurement Executive Program (Nevi) 

2011 Interne communicatie 

2009 Dynamics AX financial 1 

2003 Middle Management 

2001 Interne auditing ISO 9001:2000 

2000 Communicatieve en sociale vaardigheden, KBK Hogeschool 

2000 diverse interne cursussen Moret Ernst & Young 

 

Talenkennis: 

Nederlands moedertaal  

Engels schriftelijk uitstekend 

 mondeling uitstekend 

 

Automatiseringskennis: 

• MS Office (Excel, Word, Outlook), Dynamixs Navision (key user), Dynamixs AX (Axapta) (key user), 

Exact Globe 2000 (key user),  Exsion, Power BIExact voor dos, Unit 4, Blackline, Medius, AFAS, 

Scansys 

 

Huidige werkgever: 

Vanaf 1 maart 2021 bij HighQ als Financieel Interim Manager.  

Interimopdrachten: 

Bedrijf: Mizuho Bank Europe N.V. 

Branche: bancair 

Functie: Senior Medewerker Accounting 

Periode: januari 2022 - medio oktober 2022 

Opdracht:              • optimaliseren implementatie AFAS 

• implementeren Scansys 

• maandelijkse budget vs actual rapportage maken 

• opstellen diverse balans specificaties 
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Bedrijf: Domino’s Pizza Netherlands B.V. 

Branche: food 

Functie: Accounting Manager 

Periode: midden juli 2021 - december 2021 

Opdracht:              • tijdige financiële rapportages voor Denemarken (P&L en balans) 

• balans specificaties opstellen 

• vaste activa administratie 

• analyse op grootboek administratie 

• implementatie automatische verwerking administratieve gegevens 

commissary via 3e partij 

• BTW aangifte voor Nederland incl. ICP aangifte 

• voorbereiding accountantscontrole 

• optimaliseren van processen 

Quote opdrachtgever: “Sandy has been a good addition to the team brings a lot of experience and 

skills. Sandy is very pro-active and has the entrepreneur mindset to solve 

issues” 

(Axel Deschamps, Finance Manager France Domino’s Pizza Netherlands) 

 

Bedrijf: Van Berge Henegouwen Installaties BV 

Branche: elektrotechnische bouwinstallatie 

Functie: Financial Controller 

Periode: mei 2021 - medio juli 2021 

Opdracht:              • optimalisatie ERP systeem (Navision) 

• power BI rapportage opstellen 

• ad-hoc financiële overzichten opstellen ovv Financieel Directeur 

• waarnemen collega’s tijdens vakanties, bankzaken, data entry 

 

Bedrijf: HighQ B.V. 

Branche: zakelijke dienstverlening (financieel interim) 

Functie: Financial Interim Manager 

Periode: maart 2021 

Opdracht:              HighQ Kennis Centrum: 

• schrijven van een Blog en een Whitepaper t.b.v. de kennisdeling vanuit 

HighQ welke via onze website (gratis) zijn te downloaden 

 

Bedrijf: Bever B.V., Pijnacker 

Branche: retail 

Functie: Manager Financial Accounting a.i 

Periode:  maart 2021 

Opdracht:  • overdracht en inwerken opvolger 

 

Overige werkervaring: 

Bedrijf: Bever B.V. 

Branche: retail 

Periode: juli 2020 - februari 2021 

Functie:  Manager Financial Accounting 

Opdracht:  • verantwoordelijk voor de volledige administratie 

• aansturen van 3 FTE incl. verzorging performance reviews 

• W&S nieuwe teamleden 

• opstellen maandelijkse rapportages balans- en winst- en verliesrekening 

• opstellen van diverse analyse en ad-hoc rapportages 

• beheren van financiële voorraad 

• dagelijks aansturen van de financiële administratie 

• controle en tekenen van betalingen 

• controle op debiteuren -en crediteurenbeheer 

• voorbereiden van alle controles door externe partijen 

• verzorgen van diverse aangiften waaronder LB, OB, CBS 

• aanspreekpunt voor externe partijen zoals accountant en bank 

https://www.highq.nl/kennisdeling/blog
https://www.highq.nl/kennisdeling/whitepapers
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Bedrijf: Nevi B.V., Zoetemeer 

Branche: zakelijke dienstverlening 

Periode: augustus 2013 - juni 2020 

Functie:  Manager Finance 

Opdracht:  • verantwoordelijk voor de volledige administratie van 3 juridische 

entiteiten 

• aansturen van 3 FTE incl. verzorging performance reviews  

• W&S nieuwe teamleden 

• opstellen maandelijkse geconsolideerde rapportages balans- en winst -en 

verliesrekening 

• opstellen van diverse analyse en ad-hoc rapportages 

• controle en tekenen van betalingen 

• controle op debiteuren -en crediteurenbeheer 

• voorbereiden van alle controles door externe partijen 

• verzorgen van de salarisadministratie 

• verzorgen van diverse aangiften waaronder LB, OB, VPB, CBS  

• aanspreekpunt voor externe partijen zoals accountant en bank 

• in 2015 key user bij het implementeren van Navision (ERP) 

• MT-lid  

 

Bedrijf: Thermon Europe B.V, Pijnacker  

(onderdeel beursgenoteerde onderneming op NY-stock) 

Branche: Industrie 

Periode: februari 2008 - augustus 2013 

Functie:  Hoofd Administratie 

Opdracht:  • verantwoordelijk voor de volledige administratie 

• aansturen van 3,5 FTE incl. verzorging performance reviews  

• maandelijkse internationale rapportage (US GAAP, SOX) 

• verantwoordelijk voor de consolidatie van EMEA-kantoren 

• ad-hoc rapportages opstellen 

• controle en tekenen van betalingen 

• controle op debiteuren -en crediteurenbeheer 

• voorbereiden van alle controles door externe partijen 

• verzorgen van salarisadministratie 

• verzorgen van diverse aangiften waaronder LB, OB, CBS 

• verzorgen van bankgaranties 

 

Bedrijf: P. de Vrij Logistiek B.V, Benthuizen 

Branche: Transport 

Periode: juni 2007 - januari 2008 

Functie:  Finance Manager 

Opdracht:  • verantwoordelijk voor de volledige financiële administratie van de 

werkmaatschappijen en de holding 

• verantwoordelijk voor de HR-activiteiten (o.a. verlof en verzuim en het 

opstellen van arbeidscontracten) 

• verzorgen van maandelijkse rapportages 

• controle en tekenen van betalingen 

• verzorgen van belastingaangiftes OB, LB  

• verzorgen van salarisadministratie  

• aansturen van 1 FTE 

 

Bedrijf: Leen Menken Distriservice, Zoetermeer 

Branche: groothandel 

Periode: jan 2007 - mei 2007 

Functie:  Hoofd Administratie 

Opdracht:  • verantwoordelijk voor de volledige financiële administratie 

• aansturen 3 FTE 

• communiceren met de bank over financieringsstructuur 
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• opstellen financiële rapportages zowel intern als voor procurement 

klanten 

• verzorgen van de belastingaangiftes OB, LB 

 

Bedrijf: Nestle Waters Direct B.V, Zoetermeer 

Branche: groothandel 

Periode: november 2001 - december 2006 

Functie:  Finance Supervisor 

Opdracht:  • verantwoordelijk voor de financiële administratie 

• aansturen 3 FTE incl. performance reviews 

• W&S nieuwe teamleden 

• opstellen financiële rapportages voor het Europese hoofdkantoor (IFRS) 

• beheren van financiële voorraad met daarbij behorend fysieke 

voorraadtelling  

• schrijven en tevens implementeren AO/IC handboek 

• implementeren nieuw financieel ERP-pakket (exact globe 2000) 

• controle op debiteuren -en crediteurenbeheer 

• verzorgen van salarisadministratie 

• betrokken bij due diligence onderzoek t.b.v. overname 

• uitvoeren interne audits uitvoeren t.b.v. ISO-certificering 

 

Bedrijf: Uneto, Zoetermeer 

Branche: zakelijke dienstverlening 

Periode: april 2001 - oktober 2001 

Functie:  Administratief Medewerkster 

Opdracht:  • het voeren van de financiële administratie voor 9 ondernemingen  

• verzorgen facturatie 

• Kas/bank/giro  

• verwerken inkoopfacturen 

• voorbereiden betalingen 

 

Bedrijf: Ernst & Young, Zoetermeer (Samenstellingspraktijk) 

Branche: zakelijke dienstverlening 

Periode: augustus 1999 - maart 2001 

Functie:  Assistent Accountant 

Opdracht:  • het voeren van administraties voor de klanten met daarbij verzorgen 

belastingaangiftes OB, LB 

• schrijven van jaarrekeningen voor MKB-ondernemingen 

 


