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Curriculum vitae Marcel Breet  
 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam : J.M. Breet (roepnaam Marcel)  
Geboortedatum : 16 juli 1973 
Woonplaats : Le Teilleul, Frankrijk 
E-mail : breetmarcel@gmail.com 
Mobiel/Whatsapp : +33 6 15847976 
Skype : marcel.breet 
Web : www.breet.biz  
 

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN 

• Business Management Amerikaans CBM-programma www.apbm.org (2007) 

• Management Accounting Amerikaans CMA-programma www.imanet.org/VU A’dam (2004) 

• Operational Auditing Haagse Hogeschool/Ministerie van Defensie (2002) 

• Financial Management Amerikaans CFM-programma www.imanet.org/VU A’dam (2000) 
 

• Politicologie (Internationale Betrekkingen)  Radboud Universiteit Nijmegen (bul augustus 1997) 

• (Financieel) Overheidsmanagement  Thorbecke Academie/HBO (diploma augustus 1995) 
 

WERKERVARING  

Zelfstandig professional 
 

vanaf januari 2015 
(Franse ondernemer) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Senior/coördinerend financieel 
beleidsmedewerker  
 

Gemeente Den Haag 
Dienst Stedelijke Ontwikkeling 
januari 2012 t/m december 2014 

 

Diverse projecten (deels via werken op afstand): 

• verbetering planning en control meerjareninvesteringsplan 

• wijziging eigendomsverhouding verbonden partij 

• secretaris werkgroep reorganisatie organisatieonderdeel 

• ambtelijk onderzoek en advies inzake ICT-kosten en sturingskaders  

• onderzoek naar onderbesteding (doelmatigheidsonderz. college) 

• aanpassen administratie op Vernieuwing BBV 

• actualiseren verordening financieel beheer en beleid 

• ondersteuning afdeling Planning & Control 
 

• onderzoek financiële strategie/begeleiden extern 
vervolgonderzoek naar dekking apparaat 

• optimalisering begrotingsproces en apparaatsbegroting 

• coördinatie opstellen dienstbegroting 

• algemene advisering financieel (en juridisch inzake bouwleges)  

Financieel raadsadviseur/  
plv. raadsgriffier  

 

Gemeente Amersfoort 
mei 2010 t/m december 2012 

• advisering gemeenteraad, voorbereiding vergaderingen e.d. 

• secretaris commissie Begroting & Verantwoording (jaarrekening, 
contact accountant, grondexploitaties en risicomanagement) 

• secretaris fractievoorzittersoverleg 

• controle verantwoording fractiebestedingen 

• actualiseren Gedragscode, Reglement van Orde en Verordening 
organisatie ambtelijke ondersteuning gemeenteraad 

Adviseur financieel toezicht 
lagere overheden  
 

Provincie Utrecht 
oktober 2009 t/m april 2010 
 

• beoordelen begrotingen en jaarrekeningen van gemeenten 

• medeauteur rapportage “Begrotingspositie 2010 van de Utrechtse 
gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen” 
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Secretaris rekeningencommissie 
en onderzoeker  
 

Gemeente Den Haag  
Accountantsdienst/Griffie 
april 2006 t/m september 2009 

 

• jaarlijks opstellen commissierapport onderzoek jaarrekening/ 
kwaliteit financieel beheer  

• onderzoek naar risicobeheersing verbonden partijen 

• voorbereiding, verslaglegging en follow-up vergaderingen 
rekeningencommissie 

• secretaris van een interne werkgroep (van 3 directeuren) inzake 
kosten, dekking en aansturing concernbrede ICT 
 

Financieel beleidsmedewerker  
 

Gemeente Den Haag 

Dienst Stedelijke Ontwikkeling 
juni 2002 t/m april 2004 

Directie Financiën  
mei 2004 t/m maart 2006 
 

 
 

• concernadministratie (tevens coördinatie a.i.): consolidatie 
budget- en jaarrekeninggegevens van 12 decentrale onderdelen en 
functioneel beheer consolidatie- en rapportagesoftware 

• werkgroeplid invoering Oracle E-Business Suite (inrichting 
grootboek, inkoopmodule en projectmodule, budgettering), tevens 
adviesrol over (verdere) inrichting grootboek 

• control subsidiestromen, onder meer grotestedenbeleid/stedelijke 
vernieuwing en Europese subsidies 

 
Trainee Financieel-Economische 
Zaken  

Ministerie van Defensie 
februari 2001 t/m mei 2002 

 

• onderzoek beheersing exploitatie  

• onderzoek verificatieprocedure facturen mobiele 
satellietcommunicatie  

• onderzoek/opstellen conceptaanwijzing materieel beheer bij 
vredesoperaties  

 
Financieel beleidsmedewerker  

Gemeente Harmelen 
mei 1998 t/m mei 2000 

Gemeente Zeist  

• algemene werkzaamheden in het kader van de P&C-cyclus 

• projectsecretaris invoering euro 
 

juni 2000 t/m januari 2001 

 

AUTOMATISERINGSERVARING 

• MS Office 

• LIAS budgetteringsapplicatie (gebruiker en functioneel beheerder) 

• Oracle E-Business Suite (conceptuele kennis inzake projecten, budgettering, grootboeksleutel, 
rekeningschema) 

 
 

PUBLICATIES 

• J.M. Breet, Macron: een man met een progressieve missie. Liberale Reflecties | Eindejaarsspecial 
2017 (Telderstichting), pp. 36-44 

• M. Breet en G. van Vliet, Geen cultuur van vertrouwen zonder structuur voor vertrouwen. Maak 
de gemeentecontroller onafhankelijk(er) van het gemeentebestuur. B&G-magazine, 
november/december 2011, p. 10-13 

• J.M. Breet, Criteria voor een programmabegroting. De raad heeft het primaat, niet het dictaat. 
B&G-magazine, jaargang 33 (2006) nr. 9, p. 5-8 


