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Persoonlijke	  gegevens	  
Naam:	   	  Gerrit-‐Jan	  van	  de	  Braak	  
Mobiel:	  	   	  06	  53	  65	  1975	  
Geboren:	   15	  juni	  1965	  te	  Groningen	  
Burgerlijke	  staat:	  Gehuwd,	  drie	  kinderen	  
	  
Werkervaring	  
Finance-‐Solutions	  (www.finance-‐solutions.nl)	  is	  een	  advies	  en	  financieel	  interim	  management	  bedrijf.	  
Finance-‐Solutions	  doet	  diverse	  advies-‐	  en	  interim	  opdrachten	  met	  betrekking	  tot	  het	  ondersteunen	  van	  
de	  financiële	  functie	  van	  bedrijven:	  accounting	  &	  control,	  management	  informatie,	  overnametrajecten	  
(waardering,	  due	  diligence,	  data	  room)	  en	  assistentie	  bij	  inhoudelijke	  complexe	  projecten.	  
	  
1/15	  –	  heden	   Zelfstandig	  eigenaar	  en	  adviseur	  Finance-‐Solutions	  
1/11	  –	  12/14	   Partner	  Finance-‐Solutions	  samen	  met	  Albert	  Beekhuizen	  (ex	  partner	  KPMG).	  
01/10	  -‐	  10/11	   Zelfstandig	  gevestigd	  als	  Interim	  Finance	  Professional	  onder	  de	  naam	  CFO4YOU.	  
	   Diverse	  opdrachten	  als	  financieel	  interim	  manager,	  o.a.	  interim	  CFO	  Noordhoff.	  
	  
Wolters	  Kluwer	  is	  een	  AEX	  genoteerde	  uitgever.	  Noordhoff	  Uitgevers	  (voorheen	  Wolters-‐Noordhoff,	  
omzet	  140	  miljoen)	  was	  de	  grootste	  werkmaatschappij	  van	  de	  educatieve	  divisie.	  Infinitas	  Learning	  
(eigendom	  van	  Bridgepoint	  Capital,	  een	  Engelse	  private	  equity	  investeerder)	  heeft	  in	  juni	  2007	  de	  
Educatieve	  divisie	  van	  Wolters	  Kluwer,	  inclusief	  Wolters-‐Noordhoff	  overgenomen.	  
	  
09/07	  –	  12/09	   Group	  Controller	  Educatieve	  Divisie	  Infinitas	  Learning	  (Houten,	  Groningen)	  
	   Verantwoordelijk	  voor	  Control,	  Accounting,	  Tax,	  Legal	  en	  post	  acquisitie.	  
01/01	  –	  08/07	   Financieel	  Directeur	  (CFO)	  Wolters-‐Noordhoff	  BV	  (Groningen,	  Houten)	  
	   Verantwoordelijk	  voor	  financieel	  beheer	  en	  beleid	  en	  juridische	  zaken.	  
	  
Royal	  Packaging	  Van	  Leer	  NV	  was	  een	  Midkap	  (vanaf	  1996)	  genoteerd	  verpakkingsbedrijf.	  Van	  Leer	  is	  
inmiddels	  overgenomen	  en	  gedeeltelijk	  verkocht	  door	  het	  Finse	  Huhtamaki.	  
	  
07/98	  –	  12/00	   Financial	  Controller	  Van	  Leer	  Metallized	  Products	  Ltd	  in	  Caerphilly	  (Wales,	  UK)	  en	  Van	  

Leer	  Metallized	  Products	  BV	  (Amsterdam),	  met	  als	  vestigingsplaats	  Caerphilly.	  
Verantwoordelijk	  voor	  Finance/IT/Procurement	  en	  Legal.	  

04/94	  –	  06/98	   Diverse	  functies	  op	  de	  Group	  Controllers	  Department	  op	  het	  hoofdkantoor	  van	  Van	  
Leer	  in	  Amstelveen:	  uiteindelijk	  verantwoordelijk	  voor	  de	  wereldwijde	  consolidatie	  
van	  Van	  Leer,	  het	  jaarverslag	  en	  de	  administratie	  van	  de	  holding	  maatschappijen.	  	  

	  
KPMG	  Accountants	  is	  één	  van	  de	  4	  grote	  wereldwijde	  accountantskantoren.	  
09/89	  –	  03/94	  	   Werkzaam	  als	  assistent	  accountant	  en	  controleleider	  (vanaf	  1992)	  in	  de	  

controlepraktijk	  in	  Den	  Haag	  met	  een	  breed	  gevarieerd	  klantenpakket	  in	  handel,	  
dienstverlening,	  uitgeverij	  en	  pensioenfondsen	  en	  offshore.	  

	  
Opleiding/vaardigheden	  
1989	  –	  1993	   Postdoctoraal	  Accountancy	  (Katholieke	  Universiteit	  Brabant)	  
1983	  –	  1989	   Doctoraal	  Bedrijfseconomie	  (Rijksuniversiteit	  Groningen)	  
	   	  01/88	  –	  06/88:	  Stage	  bij	  DSM	  in	  Heerlen.	  
	   	  
Overige	  Activiteiten	  
2013-‐	  heden	   Lid	  Raad	  van	  Commissarissen	  Kampen	  Mechanical	  Group	  
2012	  –	  2013	   Begeleider	  masterscripties	  bij	  de	  Rijksuniversiteit	  Groningen,	  vakgroep	  accountancy	  
2002	  –	  2010	   Coach	  jeugd	  hockey	  team	  G.H.H.C.	  Groningen	  
2008	  –	  2009	   Penningmeester	  hockeyclub	  G.H.H.C.	  Groningen	  
2007	  –	  2012	   Penningmeester	  lustrum	  Groningse	  Schoolvereniging	  
2001	  –	  2003	   Penningmeester	  Groningse	  Schoolvereniging	  


