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Expertisegebieden 
• Finance


• Procesoptimalisatie


• Productstrategie


• Softwareontwikkeling


• Strategie en visie 


• Operationeel management


Branche ervaring 
• Zakelijke dienstverlening


• ICT  

• Retail


“Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg!”


Als bedrijf sta je midden in de samenleving die altijd 
aan verandering onderhevig is. In de hectiek van de 
dagelijkse business kan het nodig, maar lastig zijn om 
verder te kijken naar mogelijke (verborgen) 
groeimogelijkheden of verbeteringen in het 
bedrijfsproces. 


Met mijn brede ervaring, kennis en gestructureerde 
aanpak help ik ondernemers graag om hun eigen 
bedrijf objectief te bekijken en veranderingen vorm te 
geven. De verandering is niet het doel op zich en niet 
altijd (direct) een verbetering. Gedurende het 
veranderen is het van belang om te meten of dit wel 
het gewenste effect heeft. Het samen opstellen van 
een visie en daarbij behorende meetbare doelen is 
uiteraard een vast onderdeel van het succes. Op die 
manier is het mogelijk om de “PDCA cyclus” goed te 
doorlopen waarbij er ook ruimte is voor ontwikkeling 
als persoon of als team! 


En doordat we dat gezamenlijk doen, wordt het 
onderdeel van de bedrijfscultuur en ontstaat er een 
blijvende cultuur om voortdurend te zoeken naar 
verbetering.


Mijn toegevoegde waarde  
• Meer dan 30 jaar ervaring in procesverbetering 

• Denken in mogelijkheden en oplossingen / creatief 

• Analytisch 

• Doelgericht, met oog voor de mens  

• Helicopter-view 

• Doorgrond nieuwe informatie in zeer korte tijd en 
daardoor snel inzetbaar


https://www.linkedin.com/in/hugo-steensma-67128623/


Opleiding 
HEAO Accountant-
Administratieconsulent 

1999 | Windesheim


Trainingen  
• Masterclass Data Analys 

• Product Owner 

• Mediation 

• Financiële verslaggeving 

• Fiscaliteiten 

• WWFT


Hugo Steensma 
Business Improver

Ervaring 
MT-lid en Product Owner

2015 – 2021 |  CaseWare Nederland B.V. 
CaseWare levert software voor de financiële professional. 
Als Product Owner was ik verantwoordelijk voor het 
bepalen van de visie voor de nieuwe Cloud propositie en 
het op de markt zetten hiervan. Als leidinggevende heb ik 
samen met het ontwikkelteam diverse cloud applicaties 
vorm gegeven.   
In het MT was ik medeverantwoordelijk voor het 
succesvol laten groeien van mensen en organisatie, 
klantenkring en resultaten. Om hier sturing aan te geven 
is er gezamenlijk een duidelijke visie uitgewerkt. Deze 
werd regelmatig getoetst op actualiteit. De visie werd 
uitgewerkt in concrete plannen en acties voor de korte 
termijn, inclusief het benoemen van kritische 
succesfactoren.

 
Manager 
2007 – 2015 | Baker Tilly

Vanuit de interne organisatie van dit top 8 
accountantskantoor heb ik vorm gegeven aan de 
strategie op het gebied van online dienstverlening en 
salarisdienstverlening. Daarnaast was ik 
verantwoordelijk voor de optimalisatie van het gebruik 
van de software die benodigd is bij de dienstverlening 
aan de klanten. Pakketselecties, projectplannen, 
migraties, implementaties, trainingen en change 
management, fusies en ontvlechtingen en alles wat 
daarbij komt kijken heb ik vanuit een leidinggevende rol 
ingevuld.


Accountant

1997 – 2007 
Bij twee accountantskantoren ben ik werkzaam geweest 
en gegroeid van beginnend assistent tot manager. In die 
rol heb ik veel bedrijven geholpen op het gebied van 
financiële administratie en financiële rapportages.  
Daarbij heb ik altijd verder gekeken dan alleen de 
jaarrekening. Oprechte interesse in het bedrijf achter de 
cijfers resulteerde vaak in het optimaliseren van 
bedrijfsprocessen en in kaart brengen van 
(on)succesvolle activiteiten.

Vaardigheden 
Talen 
Nederlands               

Engels


Software 
Rapportage 
Boekhouden 
MS Office


