Curriculum Vitae
Bianca Dijk
Samenvatting







Praktisch en analytisch sterk
Enthousiast, sensitief en gedreven, gaat altijd voor het beste resultaat
Komt snel tot de kern van het probleem
Accountancy achtergrond met ervaring in recovery en management control
Maakt verbinding tussen cijfers, mensen en processen
Specialisaties: teamontwikkeling, management control, cash management,
visionplanner, recovery, process mining en waardendrives

Professionele doelstelling

 Mensen en organisaties in staat stellen om te excelleren

Personalia





Geboren in 1976
Ongehuwd
Woonachtig in de regio Zwolle
Te bereiken op 06 52 61 68 84 en via biancadijk@ijsselvliet.nl

Ervaring

 2013 – heden Senior Adviseur bij IJsselvliet
 2012 – 2013 Interim controller / adviseur bij Ricardo Wever CPA te
Oranjestad, Aruba (2 maanden)
 2009 – 2013 Bedrijfsadviseur bij De Jong & Laan
 1999 – 2009 Accountant bij De Jong & Laan
 2003
Senior assistent / teamleider bij Ricardo Wever CPA te
Oranjestad, Aruba

Projecten

 Samenwerking in teams optimaliseren door patronen en gedrag binnen teams
te zichtbaar te maken.
 Opzetten van de financiële administratie en procedures interne controle.
Directeur voorzien van managementinformatie en zijn eigen functioneren
bespreekbaar gemaakt.
 Adviseren van bedrijven in zwaar weer. Door analyse van de resultaten en de
kostenstructuur, inzichtelijk maken van verlieslatende en winstgevende
activiteiten de ondernemer bewegen naar actie en rendementsherstel.
Opstellen van prognose en managementinformatie. Voor de prognose maak ik
gebruik van visionplanner. Bespreking met belangrijke stakeholders en nagaan
financieringsmogelijkheden.
 Trainingen geven in het gebruik van visionplanner en het maken van
prognoses.
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Opleidingen/cursussen








2015-2016
2015-2016
2015
2014
2010
2001 – 2003
2000 – 2001

 1997 – 1999
 1993 – 1998
 1988 – 1993

Familie- en organisatieopstellingen
Organisch leiderschap (waardendrives)
Process Mining, TU Eindhoven
Change Management, De Baak
Professioneel adviseren, De Baak
HD-traject, CPA HD-traject
AA-belastingaccountant, Instituut van AAbelastingaccountants
Verkorte economieopleiding, richting accountancy, Vrije
Universiteit van Amsterdam
Accountancy- Accountant-administratieconsulent, Hogeschool
Windesheim Zwolle
Havo, College Noetsele Nijverdal

Diversen

 Bestuurder en penningmeester van 2 verenigingen in het organiseren van
evenementen.
 In november 2007 de Uitdaging (een reallife-casus voor vierdejaars
accountancy studenten van de Hogeschool Windesheim) bedacht en
georganiseerd. Inmiddels wordt de Uitdaging op vier hogescholen
(Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Arnhem
Nijmegen en Saxion Hogeschool) voor alle vierdejaars accountancystudenten
gehouden.
 Van 2000 tot en met 2006 lid van de ondernemingsraad van de Jong & Laan
accountants belastingadviseurs. Binnen de ondernemingsraad
werkzaamheden verricht voor de commissie arbeidsvoorwaarden, veiligheid,
gezondheid en welzijn en OOR II overleg.
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