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WERKERVARING
2015 – heden

In 2015 heeft Edgar de Cultuuronderneming opgericht. Dit bedrijf houdt zich bezig met
zakelijke dienstverlening in de culturele sector. Naast velerlei projecten in culturele
organisaties heeft Edgar een aandachtsgebied voor kleinschalige initiatieven ontwikkeld.
Initiatieven die te klein zijn om volledige zakelijke leiding in te huren, maar wel zakelijk
advies nodig hebben. Verder houdt de Cultuuronderneming zich bezig met uitoefenen van
het begrip Cultureel Ondernemen. In de culturele wereld blijft deze term hangen bij nieuwe
verdienmodellen. Terwijl ondernemen, zo blijkt ook bij de eerste zelfstandige stappen van de
Cultuuronderneming, veel meer is dan dat.

2014

Manager Financiën en Bedrijfsvoering (St. Amsterdams Fonds voor de Kunst, Amsterdam)
 Verantwoordelijk voor aansturing en functioneren van de financiële administratie,
Personeelszaken, ICT en Bureau. (2.4 fte)
 Medeopsteller van strategische documenten voor organisatie en Raad van Toezicht.
(Jaarplan, begroting, voortgangsrapportage)
 Lid MT
 Opstellen van financiële analyses op subsidieaanvragen
 Uitvoering van speciale projecten (Big Data, Misterycallers onderzoek)
 Gesprekspartner van externe accountants, directie kunst en cultuur van de gemeente
Amsterdam, adviseurs
 Verantwoordelijk voor strategische en operationele aspecten bedrijfsvoering
 Analyseren knelpunten in werkvoorraad en verbetervoorstellen aandragen

2009 – 2013

Manager Financiën en Bedrijfsvoering (St. het Residentieorkest, Den Haag)
 Verantwoordelijk voor aansturing en functioneren van de financiële administratie,
Personeelszaken, ICT en Bedrijfsvoering. (3 fte)
 Eindverantwoordelijk voor P&C cyclus
 Als lid van de directie medeopsteller van beleidsplan 2012, diverse subsidieaanvragen
2013 – 2016, zelfevaluatie voor visitatie 2010 en (meerjaren)begrotingen 2010 tm 2013
 Gesprekspartner van externe accountants (o.a. jaarrekeningen, adviesaanvragen),
Ministerie OC&W en Gemeente Den Haag (o.a. subsidiekortingen, frictiegelden,
visitatietraject en diverse informatiebijeenkomsten), Samenwerkingspartners (o.a.
financiële afrekeningen, oriëntatie op haalbaarheid) en overkoepelende branche
organisaties (o.a. visitatie, frictiegelden en diverse informatiebijeenkomsten)
 Diverse representatie op zakelijk gebied (o.a. sponsoring, netwerkbijeenkomsten en
orkestrepresentatie)

2007 – 2009

Finance Manager (Sony BMG, Hilversum)
 Verantwoordelijk voor aansturing en functioneren van de financiële administratie en de
junior controller (6 fte)
 Opstellen van begrotingen en maandprognoses
 Communicatie met internationale holding, en financieel geweten van de organisatie op
MT niveau
 Opstellen van lokaal uitvoeringsbeleid rond royaltystromen en ontwikkelen van een
afrekenmodule hiervan.
 Mede projectmanager van implementatie Royaltykoppeling aan boekhoudpakket

2004 – 2007

Assistant Financial Manager (Joop v/d Ende Theaterproducties, Amsterdam)
 Operationeel aansturen van administrateursteam (12 fte)
 Consolidatie en verantwoording van projectadministraties aan Financieel Directeur
 Aanspreekpunt voor interne organisatie en externe accountants

2000 – 2004

Associate (PriceWaterhouseCoopers, Amsterdam)
 Controlewerkzaamheden van totale balans en verlies en winstrekening
 Rapportage van controlebevindingen naar management (intern) en klant (extern)
 Actieve deelname aan werving en selectie team HBO

OPLEIDING
2000 – 2002

1994 – 2000

1988 – 1994

Postdoctoraal Accountancy (RA) (VU Amsterdam)
(geen diploma)
Vakkenpakket: Externe Verslaggeving, Belastingrecht, Leer van de Accountantscontrole,
Administratieve Organisatie.
Accountancy (AA) (Hogeschool voor Economische Studies, Amsterdam)
(diploma december 2000)
Vakkenpakket: Externe Verslaggeving, Belastingrecht, Leer der Accountantscontrole,
Administratieve Organisatie, Bedrijfseconomie, Bedrijfspsychologie, Commerciële Economie
HAVO (Jac. P. Thijsse College, Castricum)
(diploma juni 1994)

RELEVANTE CURSUSSEN, OPLEIDINGEN E.D.
2014
2014
2009
2008
2005

Cursus Snellezen en Mindmappen van Bas Hoorn
Cursus BHV Kompas veiligheidsgroep
Cursus Fondsen- en Sponsorwerving bij Stichting Welzijn Castricum
Cursus Meereffect. Timemanagement volgens GTD methode.
Als pilotgroep “Middle Management” diverse cursussen door Benelux praktijktrainers op het
gebied van Leidinggeven, Communicatie, Coaching, Persoonlijke Effectiviteit

HOBBIES EN NEVENACTIVITEITEN
2014 – heden
2010 – heden
2005 – heden
2009 – 2011
1999 – 2009

Bestuurslid Stichting Uit de kunst in Castricum
Penningmeester Backum Brass
Lid van Geldwervingscommissie “Klinkende Munt” van muziekvereniging Emergo Castricum
Algemeen bestuurslid muziekvereniging Emergo Castricum
Penningmeester muziekvereniging Emergo Castricum

Hobby’s:

Muziekinstrument (hoorn) bespelen, wandelen, hardlopen, concert-, festival-, filmhuis- en
theater bezoek

