
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WERKERVARING  

 
 
THM FINANCE & CONTROL ǀ EIGENAAR ǀ 2017 – HEDEN 
 
 
ZWANGERSCHAPSVERLOF ǀ 2020 
 
 
GEMEENTE EINDHOVEN ǀ SOCIAAL DOMEIN ǀ 2019 – 2020 
De gemeente Eindhoven heeft een jaarbudget van bijna € 1 miljard - waarvan  € 450 
miljoen in het Sociaal Domein. In de gedecentraliseerde zorgtaken gaat veel geld om en 
de (financiële) risico’s zijn groot. De afdeling F&B heeft de focus op het beheersen van 
deze geldstromen en risico’s. 
 
INTERIM AFDELINGSHOOFD FINANCIËN & BEDRIJFSVOERING (F&B) ǀ GEMEENTE 
EINDHOVEN ǀ 2019 – 2020 

• Leiding geven aan een team van +/- 25 FTE op het gebied van auditing, controlling, 
financieel advies en administratie 

• lid management team Sociaal Domein 

• Adviseur en sparringpartner directieteam 

• Eindverantwoordelijk voor inhoudelijke kwaliteit afdeling F&B 

• verdere professionalisering van de afdeling F&B: doorontwikkeling 
rapportages, stuurinformatie en kwaliteit van financieel advies richting 
directie en overige afdelingen Sociaal Domein 

• jaarrekening 2019 Sociaal Domein 

• financiële coördinatie gemeentelijke corona maatregelen 

• Eindverantwoordelijk voor HR beleid 

• ontwikkelgesprekken en coaching medewerkers 

• verzuimmanagement 

• sollicitatieprocedures 

• belangrijke bijdrage leveren aan het centralisatieplan van de financiële 
functie binnen de Gemeente Eindhoven in samenwerking met OrgFit 

 

 
STICHTING JUZT ǀ 2019 
Juzt is aanbieder van specialistische jeugd- en opvoedhulp bij complexe problemen en 

helpt gezinnen die met huiselijk geweld te maken hebben. Juzt heeft zo'n 2.800 cliënten, 

een omzet van € 47 miljoen en een (structureel) verlieslatend resultaat. Van december 

2018 t/m juni 2019 loopt er een due diligence onderzoek m.b.t. een mogelijke overname 

van Juzt.  

INTERIM BUSINESS CONTROLLER ǀ STICHTING JUZT ǀ 2019 

• Doorontwikkelen van de kostenplaatsstructuur en het opzetten van de begroting op 
kostenplaatsniveau 

• Ontwikkelen van diverse rapportages en modellen t.b.v. management en directie 
waaronder 

• maandrapportage 

• GAP analyse o.b.v. nieuwe kostenplaatsstructuur 

• kostprijsmodel zorgproducten (+/- 65 producten) 

• scenariomodellen t.b.v. het afstoten / verkopen van bedrijfsonderdelen 

• Diverse ondersteunende werkzaamheden t.b.v. het due diligence onderzoek 
 
 

CONTACT 

 
info@thmfinance.nl 
+31 (0)6 866 36 553 
www.thmfinance.nl 

 
https://nl.linkedin.com/in/ 

talya-mullenders 
 
 
 
 

TALYA MULLENDERS 
EEN JONGE FINANCIAL MET EEN PASSIE VOOR CIJFERS ÉN HET VERHAAL 

ERACHTER 
 

PERSONALIA 
 
Naam: Talya Mullenders 
Adres: Gemullehoekenweg 133 
5062 CC Oisterwijk 
 
Geboortedatum: 6 november 1987 
Geboorteplaats: Heel 
 
Geslacht: Vrouw 
Nationaliteit: Nederlandse 
Burgerlijke staat: samenwonend 
 
Rijbewijs: B 

OPLEIDINGEN 

Master International Business 
(Engelstalig) ǀ 2009 - 2011 ǀ 
Universiteit van Tilburg 
 
Bachelor Bedrijfseconomie  
ǀ 2005 - 2009 ǀ HEAO Hogeschool 
Zuyd Sittard 
 
 
 
 

mailto:info@thmfinance.nl
http://www.thmfinance.nl/
https://nl.linkedin.com/in/


 

 

 

 

 

 

 

   
 

  

TRAININGEN  

Analyzing and Visualizing Data with 
Excel ǀ edX ǀ 2019 - heden 
 
Analyzing and Visualizing Data with 
Power BI ǀ edX ǀ 2019 
 
Communicatie & 
adviesvaardigheden ǀ  Commerce 
Solutions ǀ 2015 
 
Microsoft Excel voor gevorderden ǀ 
At Sign ǀ 2012 
 
Microsoft Excel basis ǀ At Sign ǀ 
2012 
 

 
 
VERVOLG WERKERVARING  
 
 

GEMEENTE EINDHOVEN ǀ STICHTING WIJ EINDHOVEN ǀ SOCIAAL DOMEIN ǀ  
2017 - 2018 
De gemeente Eindhoven heeft een jaarbudget van bijna € 1 miljard - waarvan  € 450 miljoen 
in het Sociaal Domein. Er is sprake van een financiële opgave van structureel € 40 miljoen per 
jaar. Deze opgave komt voornamelijk voort uit kostenoverschrijdingen in de zorginkopen voor 
de inwoners van Eindhoven. Deze zorginkopen zijn belegd bij Stichting WIJ Eindhoven – als 
uitvoeringsorgaan van Gemeente Eindhoven - en zijn georganiseerd binnen 10 wijkteams.  
 
INTERIM SENIOR FINANCIEEL ADVISEUR ǀ GEMEENTE EINDHOVEN ǀ 2018 

• Ontwikkelen van een management rapportage met strategisch (financiële) 
stuurinformatie t.b.v. management en directie. Management rapportage ombouwen tot 
COGNOS dashboard in samenwerking met SCRUM team 

• Coördineren van project ‘budgetplafonds zorggaanbieders’ 

• ontwikkelen van (meerjaren)begroting zorginkopen t.b.v. Sociaal Domein 

• financiële screening +/- 350 zorgaanbieders in samenwerking met afdeling 
contractmanagement 

• ontwikkelen van een budgetplafond per aanbieder o.b.v. begroting 
zorginkopen en financiële screening zorgaanbieders 

• bijdrage leveren aan de ontwikkeling van stuurinformatie t.b.v. monitoring 
budgetplafonds per aanbieder 

 
INTERIM SENIOR PROJECT CONTROLLER ǀ GEMEENTE EINDHOVEN ǀ STICHTING WIJ 
EINDHOVEN ǀ 2017 – 2018 
• Ontwikkelen van (meerjaren)begroting  zorginkopen t.b.v. WIJ Eindhoven en haar 10 

wijkteams 

• Ontwikkelen van KPI’s  t.b.v. gezamenlijke sturing en monitoring  
• Coördineren van project ‘stuurinformatie zorginkopen WIJ Eindhoven’ 

• ontwikkelen (financiële) rapportage zorginkopen per wijkteam 
• rapportage ombouwen tot COGNOS dashboard in samenwerking met 

SCRUM team 
• begroting en KPI’s zorginkopen samenbrengen met (financiële) 

stuurinformatie in dashboard  

• trainen van wijkmanagers in gebruik dashboard 
 
 
BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ ǀ BUSINESS DEVELOPMENT & 
FOREIGN INVESTMENTS ǀ 2016 - 2017 
De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) is een economische 
ontwikkelingsmaatschappij met 100+ medewerkers die zich inzet om bedrijven en 
ondernemerschap in Brabant te laten groeien. Binnen de BOM zijn 2 business controllers  
werkzaam verdeeld over 4 business units. De business units business development & foreign 
investments hebben een gezamenlijk jaarbudget van €4 miljoen. De Business Controller is lid 
van het Strategisch Managent Team en legt directe verantwoording af aan de CFO en COO.  
 
LID STRATEGISCH MANAGEMENT TEAM ǀ BRABABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ ǀ 
2016 - 2017 

• Adviseur en sparringpartner CFO en COO 

• Bijdrage leveren aan financieel - strategische besluitvorming 

• Bijdrage leveren aan strategisch meerjarenplan 2017-2020  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNATIONALE- / 

VRIJWILLIGE INZET 

Vrijwilliger ǀ 2013 ǀ Villa Pardoes 
 
Australië & Nieuw-Zeeland ǀ 2011 ǀ 
6 maanden individuele reis 
 
Kaapstad, Zuid Afrika ǀ 2008 ǀ 
6 maanden werkstage 
 

TALEN  

Nederlands     ● ● ● ● ● 

Engels              ● ● ● ● 

Duits                ● ● 



 

 
 
VERVOLG WERKERVARING  
 
 
BUSINESS CONTROLLER BUSINESS DEVELOPMENT & FOREIGN INVESTMENTS ǀ BRABANTSE 
ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ ǀ 2016 – 2017 

• Adviseur en sparringpartner Operationeel Management  

• Het opzetten van Business Control als nieuwe functie binnen de organisatie door o.a. het 
opstellen en implementeren van 

• planning & control agenda 

• sturing- en monitoringscyclus 

• diverse (financiële) rapportages 

• Verantwoordelijk voor het opstellen en samenbrengen van organisatie-brede KPI’s als 
onderdeel van het meerjarenplan 2017-2020.  

• Coördineren van project ‘impactsturing’ als onderdeel van het meerjarenplan 2017-2020 

• het ontwikkelen en implementeren van een model t.b.v. financieel, 
economische en maatschappelijke impactsturing in samenwerking met 
Roland Berger Consulting  

• Bijdrage leveren aan de implementatie van een projectmanagementsysteem 
 

 
FAGRO CONSULTANCY ǀ FINANCIEEL CONSULTANT  ǀ 2012 -2016 
INTERIM PROJECT CONTROLLER ǀ BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ ǀ 2013 – 
2016 

• Financieel projectmanagement van +/- 30 Europese (subsidie)projecten  

• Coördineren en begeleiden van externe audits  

• Doorontwikkelen van projectrapportages  

• Implementeren van sturing- en monitoringscyclus project control 
 
INTERIM CREDIT CONTROLLER ǀ OOSTAPPEN GROEP ǀ 2013  

• Terugdringen vorderingen dubieuze debiteuren  

• Begeleiden van incassoprocedures   

• Risicobeheer 
 
INTERIM CONTROLLER ǀ PHILIPS INTELLECTUAL PROPERTY & STANDARDS ǀ 2012 – 2013  

• Rapporteren van internationale royalty- en licentiecontracten  

• Bijdrage leveren aan maandafsluiting en jaarafsluiting  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


