
 
 

                 
 
 
 
 
 +32 479 59 39 24  In 2004 studeerde ik met onderscheiding af als 

Master in de Toegepaste Economische 
Wetenschappen, waarna ik aan de slag ging als 
externe auditor. Die audittijd zou 7 jaar duren, 
met als kers op de taart mijn eedaflegging als 
bedrijfrevisor. Ik ontdekte in die periode mijn 
passie voor media, waarna ik in 2011 als Finance 
Manager aan de slag mocht bij Medialaan (in 
2018 omgevormd tot DPG Media). 
 
Als lid van het management team was ik bij DPG 
Media verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
boekhouding, waarbij ik leiding gaf aan een team 
van 24 accounting medewerkers. Ik was 
betrokken in heel wat projecten, gaande van ERP 
implementatie tot overname- en fusieprojecten 
en hun bijhorende integraties.  
  
In 2020 waagde ik mijn kans als ondernemer, als 
mede-oprichter van De Supporters en 
RentMyBrain. De ervaringen uit het verleden stel 
ik via die weg ten dienste van meerdere 
bedrijven. 
 
Ik ben een geboren realist. Ik hou ervan om snel 
te schakelen en kansen te benutten. Ik heb een 
hekel aan tijdverspilling en inefficiëntie. Ik los 
problemen op de meest pragmatische manier op 
en haal er voldoening uit wanneer dat de 
verwachtingen van anderen overtreft. 

  
 anke@desupporters.be 
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OPLEIDING 
 
2011  Instituut voor Bedrijfsrevisoren (I.B.R.) 
  Bedrijfsrevisor 
 
2000 2004 Universiteit Antwerpen 
  Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen (T.E.W.), major bedrijfsfinanciering 
 

 
 

WERKERVARING 
 
Jul 20 heden Mede-oprichter 
  De Supporters en RentMyBrain 
 
Met de lancering van De Supporters en RentMyBrain doen Ben Leo (mijn mede-oprichter) en ikzelf in weze niets 
anders dan de activiteiten waarin we in het verleden succesvol bleken. 
  
Bij De Supporters bieden we administratieve ondersteuning vanop afstand. We matchen de juiste administratieve 
expert (‘De Supporter’) met het juiste bedrijf (qua competenties èn DNA), en voorzien die Supporters van een 
‘lean’-bril, zodat ze inefficiënties in taken herkennen. De hyperflexibele abonnementsformule ontzorgt 
bedrijfsleiders van taken in de domeinen Office Management, Finance en HR. Onze Supporters zijn er bovendien 
altijd: op basis van een gedetailleerde back-upplanning neemt een collega-Supporter de taken tijdelijk over in 
geval van ziekte of vakantie. www.desupporters.be.  
 
RentMyBrain resulteert in een klare kijk op finance. Via financial consulting en workflow optimalisatie brengen we 
orde en structuur, bieden we analyse en inzicht en fungeren we als klankbord. www.rentmybrain.be 
 

 

Mei 18 Mei 20 Finance Manager 
  DPG Media 
 
DPG Media is het resultaat van de fusie tussen Medialaan en De Persgroep Publishing.  
Kerngegevens:  
Omzet 600 mio €, 1.600 werknemers, 6 verschillende activiteiten (radio, TV, kranten, magazines, telco, online 
services) 
 

 Verantwoordelijk voor accounting (22 FTE’s). 

 Operationele implementatie van een nieuw ERP (Microsoft D365) en Procurement systeem, met aandacht 
voor de doorgedreven analytische boekhouding. 

 Ontwerp en implementatie van een nieuw proces rond AP Workflow. 

 Integratie (systemen, processen, mensen) TV/Radio/Mobile en Print, n.a.v. de fusie tussen De Persgroep 
Publishing en Medialaan in 2018. 

 Finance Lead m.b.t. de implementatie van een nieuw sociaal secretariaat. 

 Auditverantwoordelijke. 



 
 RPA: Implementatie van robotics op mailbox leveranciersboekhouding. 

 Lid van het management team van DPG Media, van het BENE Finance Management team, van het BENE 
Finance/ICT team. 

 

 

Nov 11 Apr 18 Finance Manager 
  Medialaan 
 
 Verantwoordelijk voor accounting (AR, AP, GL) en fiscaliteit (10 FTE’s). 

 Operationele implementatie van een nieuw ERP (Microsoft Dynamics AX09) en Procurement systeem 
(Basware Alusta), met aandacht voor de doorgdreven analytische boekhouding.  

 Integratie van nieuwe activiteiten, zoals bvb. Stievie. 

 Stopzetting van activiteiten, zoals bvb. MPlus. 
 Verkoop van activiteiten, zoals bvb. Paratel. 
 Integratie van overgenomen activiteiten, zoals bvb. Mobile Vikings. 

 Lid van het Leadership Team van Mobile Vikings. 
 Optimalisaties vennootschapsstructuur (fusies, vereffeningen). 
 IFRS: IFRS 15 omzeterkenning, IAS 19 pensioenen, PPA accounting, impairment analyse, deferred taxes, 

foreign currency hedging. 
 Bonusuitkering: implementatie van optie- en warrantenplannen. 

 Fiscale rulings, zoals bvb. Kosten eigen aan de werkgever. 

 Implementatie van bedrijfspolicies, waarvan de belangrijkste onkostennota’s. 
 Continue verbetering van boekhoudkundige processen en bijhorende bedrijfsprocedures, bvb. 

Ruilovereenkomsten. 

 Digitalisering van onkostennota’s en uitgaven met kredietkaart via Xpenditure. 

 Rapportering aan het Audit Comité De Persgroep / Roularta op kwartaalbasis. 
 Auditverantwoordelijke. 

 RPA: Implementatie van robotics op voucherproces Mobile Vikings. 
 BTW eenheid. 

 Fiscale optimalisaties. 

 Tax shelter. 
 Budgettering en Cash flow rapportering en forecasting. 
 Lid van het management team van Medialaan. 
 

 
Okt 04 Okt 11 Audit Senior Manager 
  EY Bedrijfsrevisoren 
 
In 2004 startte ik mijn carrière als externe audit assistant bij Ernst & Young, waar ik het normale carrièrepad volgde 
tot senior manager in 2011. In datzelfde jaar legde ik de eed af als bedrijfsrevisor. Mijn auditperiode kende een 
zeer interessante klantenmix (SOX, IFRS, BE GAAP) met klanten zoals Itron, VRT, SBS, Live Nation. 
 

 


