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De Ondernemer 

Sjef Meessen | 54 jaar 
Gehuwd, twee zoons 
Koophuis in Landgraaf 
 
Na het Atheneum heb ik gestudeerd aan de hogeschool Zuyd waar ik in 1987 mijn diploma Bachelor of 
Economics (richting Bedrijfseconomie) heb behaald.  
 
Na diverse financiële functies bij o.a. DSM en Medtronic en in de automotive branche heb ik tussen 2010 en 
2019 gewerkt bij een Amerikaanse startup in Limburg, ACIST Europe B.V. Daar heb ik diverse rollen vervuld als 
Business/Financial Controller, Finance Director en uiteindelijk als Site Director Finance en Operations. Bij ACIST 
heb ik me in die negen jaren ontwikkeld tot een financieel directeur met verbindende, ondernemende en 
pragmatische eigenschappen. Naast de verantwoordelijkheden bij Finance en Controlling had ik als site 
verantwoordelijke o.a. ook te maken met Corporate Governance, Compliance, Service & Logistiek, Customer 
Service, IT, HRM en Quality Managment Systemen. Ik voel mij thuis in zowel het slim en efficiënt (her)inrichten 
van financiële en operationele processen als in (re)organisaties van afdelingen. Als Finance en HR 
businesspartner ben ik gewend mee te denken in commerciële oplossingen.  
  
Ik ben een mensenmens en echte teamspeler, het werken met en voor mensen of zelfstandig ondernemers 
geeft me veel voldoening en energie. De mensen of ondernemers moeten het doen, zij moeten de missie van 
het bedrijf dragen en uitvoeren. Als je daarbij ook nog plezier hebt en succesvol bent, is dat een boost voor de 
hele organisatie.  
 
Om up-to-date te blijven van de laatste ontwikkelingen heb ik diverse cursussen en workshops gevolgd op het 
gebied van verandermanagement, leidinggeven en Corporate Compliance. 
 
Met mijn ruime kennis en ervaring en groot netwerk ben ik klaar voor een nieuw avontuur als zelfstandig 
ondernemer binnen OAMKB en kijk ernaar uit om het midden en kleinbedrijf in het zuiden van Limburg naar 
een hoger plan te tillen. 
 

Aanvullende Financiële Informatie 
 

Meessen Bedrijfsadvies en Financiële Dienstverlening (eenmanszaak) 

 

Winst en Verlies (x € 1.000,-) Prognosecijfers 

 2019 (4 mnd) 2020 2021 

Omzet 34 120 168 

Brutowinst 32 115 163 

Af: Afschrijvingen 4 12 12 

Af: Overige bedrijfskosten 15 29 39 

Bedrijfsresultaat 13 74 112 

Af: Financiële lasten  1 4 3 

Af: Bijzondere lasten   21 - -  

Resultaat voor belasting - 9 70 109 

Af: Privé-onttrekkingen* 0 40 80 

 

* Ik kan mijn privé-onttrekkingen laag houden, door mijn opgebouwde spaargeld aan te spreken.  

http://www.linkedin.com/in/sjef-meessen-985a117


 

 

 
 
 
 

Balans (x € 1.000,-) Balans na 
investering 

ACTIVA 

Vaste activa 1 

Goodwill* 100 

Financiële activa 15 

Vlottende activa 0 

Liquide middelen 37 

Totaal 153 

PASSIVA 

Eigen vermogen 3 

Langlopende verplichtingen 150 

Kortlopende verplichtingen 0 

Totaal 153 

RATIO’s** 

Solvabiliteit 2% 

Liquiditeit (current ratio) ∞ 

 
*   De klantenportefeuille ter waarde van € 100.000,- wordt in 4 jaartermijnen van € 25.000,- voldaan. De eerste termijn 

wordt met de lening via Geldvoorelkaar.nl gefinancierd.  

** Uitleg over hoe Geldvoorelkaar.nl de getoonde ratio’s heeft berekend, leest u op de pagina Onze Werkwijze. 

 

https://www.geldvoorelkaar.nl/geld-investeren/onze-werkwijze#ratios

