Curriculum Vitae
Michelle Eggermont
Samenvatting






Optimistisch, enthousiast, vrolijk
Denkt in kansen en initiatieven
Zorgt in organisaties voor meer ‘levenslust’ en plezier in het werk
Bedrijfseconoom
Specialisaties: Met verstand omgaan met kansen en risico’s. Slimmer,
eenvoudiger en leuker organiseren van het werk.

Professionele doelstelling
IJsselvliet heeft als motto: organisaties te helpen in dat wat ‘bovenin’ door
directie of bestuur wordt bedacht, onderin door de mensen ‘met een twinkeling
in hun ogen’ wordt uitgevoerd.
Deze ‘twinkeling’ komt omdat medewerkers weten wat de richting is van de
organisatie en wat de medewerkers moeten doen. De ‘twinkeling’ wordt versterkt
wanneer processen goed verlopen en wanneer medewerkers pro-actief naar hun
omgeving kijken waardoor zij niet worden verrast door onvoorziene
gebeurtenissen of onzekerheden.
Vanuit mijn vakgebied procesoptimalisatie en risicobeheersing zorg ik ervoor dat
het werk slimmer, eenvoudiger en met het doel voor ogen wordt georganiseerd.
Hierdoor krijg je zin in je werk.

Personalia






Geboren in 1976
Vier kinderen
Woonachtig in Zwolle
Te bereiken op 06 33 66 44 63 en via michelleeggermont@ijsselvliet.nl

Ervaring



Maart 2014 - heden IJsselvliet Strategie & Realisatie
Organisatieadviseur.
1999 – 2014
KPMG Business Advisory Services/National Practice
Manager bij National Practice Regio Noord Oost
Nederland. Projectleider van projecten op het gebied
van inrichtingsvraagstukken procesoptimalisatie en
procesmanagement, risicomanagement bij zowel de
profit sector (uitgeverijen, industrie en zakelijke
dienstverlening) als de not-for-profit sector (onderwijs,
kinderopvang).
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Projecten
Een aantal representatieve voorbeelden van uitgevoerde projecten zijn:
 verkoop en planning)
 Planning en controlcyclus HR; inrichting van het proces van functioneren en
beoordelen
 Professionalisering van de ondersteunende diensten (onderwijs instelling).
 Centralisatie/decentralisatievraagstukken en het inrichten van de organisatie
 Procesdoorlichtingen (Operational audit) gericht op de betrouwbaarheid en
het ‘slimmer’ inrichten van administratieve processen;
 Risicomanagement; risico’s te vertalen naar de gevolgen voor de
bedrijfsvoering en eventuele bedrijfsvoering projecten.
 ‘Soft controls’ en meetbaarheid van gedrag: balans tussen ‘harde en zachte’
beheersingsaspecten
 Interim ervaring: als interim manager van de planningsfunctie: optimaliseren
van het plannings- en voortgangsbewakingsproces.

Opleiding


1999



t/m 2014

HEAO Bedrijfseconomie aan de Christelijke Hogeschool
Windesheim te Zwolle
Diverse trainingen en cursussen, waaronder: Client
centered consulting (AOO), Consulting Skills (Sioo/KPMG),
Business analysis (Nolan Norton)

Voordrachten
Diverse voordrachten en trainingen ten behoeve van klanten en collega’s over
risicomanagement, management informatie en soft skills als presentatievaardigheden.

Talenkennis




Nederlands: moedertaal
Frans:
gemiddeld, in woord en geschrift
Engels:
goed, in woord en geschrift

Curriculum Vitae Michelle Eggermont | maart 2017 | IJsselvliet bv

pagina 2/2

