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Ondernemen is vernieuwen!
En vernieuwen en verbeteren behoort
altijd tot de mogelijkheden

Nick Clemens
Founder & Business Partner

Persoonlijke informatie

Werkervaring

Geboortedatum: 22-08-1989
Adres: Kerkstraat 4
Woonplaats: Loon op Zand
Telefoonnummer: 06-23369560
E-mail: nick.clemens@cleverpartners.nl

September 2019 – Huidig
Clever Business Partners | Owner
Interim- en adviesopdrachten op het gebied van Finance & Control,
Risk & Compliance en IT. *

Opleidingen
2010 – 2015
Nyenrode Business University
• Master of Science in Accountancy
• Post Master Accountancy
2006 – 2010
Avans Hogeschool Den Bosch
Bachelor of Accountancy

Aanvullende cursussen
2018: Courageous Client Conversations
2018: Leadership Fundamentals
2018: IFRS Accreditatietraining
2017: Performance Management (HR)
2017: US GAAP Accreditatietraining

Vaardigheden (schaal 1-5)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nederlands *****
Engels *****
Excel / Word *****
PowerPoint ****
SAP ***
JD Edwards **
DAS (report writer for JD Edwards) **
Arcplan (Business intelligence / reporting) **
Oracle Hyperion Financial Management (HFM) **
Invoice Scanning and Processing (ISP) **
Bellin (Treasury Management System) **
Exact **
Microsoft Dynamics (AX 2009) **

* Zie volgende pagina voor een toelichting

2008 - 2019
KPMG | Trainee – (Performance) Manager
o.a. Darling Ingredients - Shimano - Simac - Henkel - TMC - Plato – Bavaria *
• Jaarrekeningcontrole
• Projectmanagement
• Aansturing Nederlandse controleteams
• Aansturing Buitenlandse KPMG controleteams
• Communicatie met groepsaccountants
• Verantwoordelijk voor rapportages
• Contactpersoon en sparringpartner RvB en RvC
• Coaching en Beoordeling collega’s
2004 - 2010
Clemens en Freni Administraties & Belastingadvies
Samenstellen jaarrekeningen & Boekhouden
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“Zoeken naar de vraag achter de vraag
is daarbij een uitdaging die ik altijd aan
ga door op een laagdrempelige manier
te integreren in een bedrijf.”

Toelichting
Clever Business Partners
Huidige opdracht: Patheon Tilburg: Business Controller

KPMG
Development manager (HR)
KPMG hecht veel waarde aan de ontwikkeling van medewerkers. Als development manager was ik gedurende 3 jaar
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en beloning van 6-8 collega’s in de functie trainee t/m supervisor. In deze
periode heb ik geleerd om op individuele basis te kijken naar de (opleidings)behoefte van een persoon en daarbij te
adviseren. Daarnaast heb ik diverse slecht-nieuws gesprekken gevoerd en talent juist weten te behouden voor KPMG.
SOx en US GAAP implementatie en optimalisatie
In de periode 2014 tot en met 2019 ben ik bij een van mijn klanten betrokken geweest bij de transitie van Dutch GAAP
naar US GAAP en de implementatie van het SOx framework. Tevens heb ik jaarlijks ondersteund bij het optimaliseren
van het SOx framework.
Aansturing buitenlandse teams en communicatie met groepsaccountant
Vanuit mijn rol als (assistent)-manager was ik bij diverse klanten verantwoordelijk voor de aansturing van de
accountants van groepsonderdelen in het buitenland alsook eerste aanspreekpunt voor de groepsaccountant
(Amerika, Duitsland, Japan). Tevens heb ik diverse site visits uitgevoerd in Europa.
Projectmanagement
Als manager bij KPMG was ik verantwoordelijk voor de financiële en operationele voortgang van mijn opdrachten.
Hierbij trad ik, naast accountant, ook op als projectmanager waarbij ik verantwoordelijkheid aflegde omtrent de
voortgang en realisatie, zowel richting mijn werkgever als de directie van de klant.
Contactpersoon en sparringspartner RvB en RvC
Vanuit mijn rol als manager heb ik bij diverse klanten (in)formele besprekingen gevoerd met RvB en RvC. Hierbij heb
ik onder andere geadviseerd op het gebied van de effectiviteit van de interne beheersomgeving, de financiële en
operationele performance van de ondernemingen en de continuïteitsveronderstelling.

