
Curriculum Vitae 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijk Profiel 
 
Interim Professional met ruim 17 jaar (internationale) ervaring. Flexibel, besluitvaardig en 
communicatief vaardig persoon. Is vertrouwenspersoon en loyaal. Door de studie Post - HBO 
Financial Controller en HBO Bedrijfseconomie is een pakket vaardigheden verworven 
waardoor een analytische instelling en een goed gevoel voor cijfers is ontstaan. Doorzetter, 
gaat net zo lang door totdat het gewenste resultaat bereikt is. Een 9 tot 5 mentaliteit is niet 
van toepassing.  
 

 Internationale ervaring 
 Communicatief vaardig 
 Analytisch 
 Geen 9 tot 5 mentaliteit 
 Flexibel 
 Hands on 
 Past zich makkelijk aan nieuwe werkomgevingen aan 

 
Branches 
 

 Financiële dienstverlening 
 Energiesector 
 Luchtvaart 
 Bank en Verzekeringswezen 
 Semi-Profit  
 Groot Handelsorganisatie  
 Accountancy 
 Onderwijs 
 IT sector 

 
Opleiding / cursussen 
 
Post-HBO 
Jaar  : 2012 - 2013 
ICM te Utrecht 
Richting : Financial Controller 
Afgestudeerd in juli 2013 
 
 

 



Training Excel voor controllers 
Jaar:  2012 
Certificaat behaald 
 
Basis cursus hypotheken 
Jaar:   2005 
Huis & Hypotheek Nederland 
Getuigschrift behaald 
 
HEAO / Bachelor Business Economics 
Jaar : September 1999 – Augustus 2003 
Hogeschool Inholland Alkmaar 
Richting : Financieel Economisch Management - Bedrijfseconomie 
Digitaal rijbewijs behaald in 2e studiejaar van de FEM-BE 
Afgestudeerd in Augustus 2003 
 
MEAO 
Jaar : 1998 - 1999 
Horizon College te Alkmaar 
Richting : Bedrijfsadministratie 
Typediploma behaald in 1999 
Diploma behaald in oktober 1999 
 
HAVO 
Jaar  : 1993 - 1998 
Gemeentelijke scholengemeenschap Schagen 
Vakken : Economie, Handelswetenschappen, Wiskunde A, Duits, Nederlands, Engels 
 
 
IT 
 
SAP (FICO/PS/BW), Oracle, Access, Business Objects, GTM Sungard, SmartStream, 
Magnitude, MICS, Intellimatch, Asperion, Afas, Cash Software, Exact, Accountview, Excel, 
Word, PowerPoint, Kluwer, SPSS, Lotus Notes, Simple Software, Elsevier, Multivers, CTRL. 
 
Nevenactiviteiten 
 
Naast freelance werkzaamheden als Financial Controller verricht ik ook administratieve en 
financiële activiteiten voor MKB klanten. Voor deze klanten verzorg ik de complete 
administraties, stel ik de jaarrekening op en verzorg de benodigde fiscale aangiften en geef 
gevraagde en ongevraagde adviezen. (IB-aangifte, VPB-aangifte, BTW-aangifte) 
 



Werkervaring 
 
Interim opdracht bij Vattenfall IT (voorheen Nuon IT) 
 
Periode januari 2015 – heden; meerdere opdrachten binnen verschillende afdelingen 
Bedrijf: Vattenfall NV 
Functie: IT (Financial) Controller / IT project control 
 
Taken o.a.: 

 Maand/kwartaal/jaar afsluiting 
 Analyseren maand/jaar/kwartaal cijfers 
 Opstellen managementrapportages 
 Opzetten en inrichten projectstructuren in SAP 
 Ontwikkelen projectenrapportage actuals vs budget 
 Verklaren en bespreken afwijkingen project actuals vs budget 
 Controle project charge out 
 Meewerken aan BP 2016/2017/2018/2019/2020 
 Test coördinator migratie SAP ERP naar internationaal SAP KIS systeem/ Testen van 

SAP ERP 
 Deelname outsourcing project finance processen 
 Onderhoud Masterdata SAP ERP 
 In kaart brengen van Finance processen (internationaal, Zweden, Duitsland, Polen) 
 Opstellen procesbeschrijvingen 
 Opstellen werkbeschrijvingen 

 
 
Interim opdracht bij KLM NV 
 
Periode: oktober 2014 – December 2014 
Bedrijf: KLM NV 
Functie: Assistent controller / Medewerker treasury Control 
 
Taken o.a.:  

 Ondersteunen Back Office team, zie eerdere opdracht bij KLM 
 Uitvoeren diverse projecten w.o. verbeteren IT werkstromen 

 
 
Interim opdracht bij Nuon Energy Trading NV 
 
Periode: juli 2014 – Oktober 2014 
Bedrijf: Nuon Energy Trading NV 
Functie: Medewerker AOT (Asset Optimization & Trading) 
 
Taken o.a.: 

 Maandafsluiting 
 Doorbelastingen en Nettingen verzorgen met counterparties m.b.t. Gas & Power 

deals 



 Controleren en afstemmen deals met counterparties 
 Werkbeschrijvingen opstellen 

 
Interim opdracht bij Nuon – Vattenfall 
 
Periode: september 2013 – juni 2014 
Bedrijf: Nuon Vattenfall 
Functie: IT (Project) Controller 
 
Taken o.a.: 
 

 Opstellen Project rapportages 
 Opstellen managementrapportages 
 Controleren project administraties 
 Aanmaken projectstructuren in SAP 
 Beoordelen Businesscases 
 Opzetten en inrichten nieuwe projectrapportage 
 Mede opzetten nieuwe kostenplaatsen structuur in SAP 
 Zorgdragen voor juiste doorbelasting van de projecten naar de BU’s 

 
 
Interim opdracht bij ABN AMRO Clearing 
 
Periode: juni 2012 – augustus 2013 
Bedrijf: ABN AMRO Clearing 
Functie: Assistent controller 
 
Taken o.a.: 

 Dagelijkse reconciliaties van interne en externe rekeningen m.b.v. Intellimatch en de 
Geld Administratie 

 Beantwoorden / analyseren / oplossen adhoc vragen m.b.t. project overgang van 
systemen. 

 Vervaardigen van management rapportages m.b.t openstaande posten van interne 
rekeningen 

 Het uitzoeken en analyseren van (oude) openstaande posten, o.a. d.m.v. query’s op 
databestanden in MICS  

 Er voor zorgdragen en erop toezien dat openstaande posten in behandeling 
genomen-en opgelost worden door diverse afdelingen binnen de bank 

 Er voor zorgdragen en controleren dat standen en mutaties van interne rekeningen 
dagelijks goed ingelezen worden in de ABN AMRO systemen 

 Afwijkingen inleesbestanden analyseren en uitzetten naar IT Support 
 Het vervaardigen en verbeteren van werkbeschrijvingen 

 
 
Interim opdracht bij KLM NV 
 



Periode: november 2011 – april 2012 / november 2013 – juni 2014 / september 2014 – 
december 2014 
Bedrijf: KLM NV 
Functie: Assistent controller 
 
Taken o.a.: 
 

 Verbeteren en implementatie van IT gerelateerde processen m.b.t. GTM 
 Verantwoordelijk voor het project het opstellen van A/O Proces en 

werkbeschrijvingen van de afdeling Back Office, Treasury Control 
 Gebruikersmanual opgesteld van GTM Sungard (Treasury systeem) m.b.t. 

werkzaamheden Back Office 
 Aandragen verbeterpunten Back Office processen o.a. omtrent rapportages en 

functionaliteit GTM Sungard 
 Deels meewerken aan implementatie van verbeterpunten omtrent rapportages en 

functionaliteit GTM Sungard 
 Verantwoordelijk voor het project Proces en werkbeschrijvingen vervaardigen van de 

werkzaamheden van de Fuel Controller 
 Opstellen jaarrekening van een deelneming van KLM (SPV constructie)  
 Ondersteunen Back Office team 
 Controleren swap, hedge, optie deals etc 

 
Interim opdracht bij Fortis Bank Nederland / ABN AMRO 
 
Periode: augustus 2008 – november 2011 
Bedrijf: Fortis Bank Nederland 
Functie: Assistent controller 
 
Taken o.a.: 

 Uitvoeren dagcontroles: controle aansluiting diverse bronsystemen van de Geld 
Administratie. Afwijkingen analyseren en uitzetten naar verantwoordelijke afdeling.  

 Het bijhouden van interne rekeningen in het Grootboek van FBN. De maandelijkse 
aansluiting van het Grootboek met diverse Bron Systemen zoals de Geld 
Administratie en SmartStream. 

 Het opzetten en ontwikkelen van een database in Access m.b.t. interne rekeningen 
voor controle doeleinden. 

 Vervaardigen en opstellen diverse rapportages met Business Objects voor analyse 
doeleinden op interne rekeningen in de Geld Administratie. 

 Het controleren van de maandelijkse saldoverklaringen aangeleverd door diverse 
business units van FBN  

 Het vervaardigen van management rapportages omtrent de bevindingen tijdens 
controle van de saldoverklaringen. 

 Participeren in projectgroep m.b.t. overdracht interne rekeningen Ex-F naar Ex-A van 
een Business Unit van Fortis / ABN AMRO in het kader van de integratie Fortis in ABN 
AMRO 

 Het verbeteren van werkbeschrijvingen van operationele processen  



 Het assisteren en begeleiden van de procesgang omtrent een gedeelte van de 
maandafsluiting. 

 Het inwerken en begeleiden van 2 interimmers ter ondersteuning van “Monitor 
Accounts” 

 
Interim opdracht bij Upper Deck Europe BV 
 
Periode: mei 2008 – augustus 2008  
Bedrijf: Upper Deck Europe BV 
Functie: Accounts Payable specialist 
 
Beschrijving: 
 
Taken: 

 Verantwoordelijk voor het wegwerken van de backlog in Exact op de AP afdeling 
 Beantwoorden en oplossen AP issues voor project overgang JD Edwards naar Exact 

Globe 
 Het verbeteren van de operationele procesgangen 
 Managen en sturing geven aan 2 AP medewerkers 
 Meehelpen met de jaarafsluiting (gebroken boekjaar) 

 
 
Interim opdracht bij ECN in Petten (als Freelancer) 
 
Periode: september 2007 – mei 2008 
Bedrijf: ECN Petten 
Functie: Senior administrateur. 
 
Taken: 

 (Mede) Verantwoordelijk voor de maand en kwartaal afsluiting van ECN en een 
aantal deelnemingen (project administraties) 

 Het analyseren van de resultaten van de projectadministraties 
 Het opstellen van de maand en kwartaal rapportages m.b.t. de projectadministraties 
 Het consolideren van ECN en haar deelnemingen. 
 Het (mede) voorbereiden van de jaarrekeningen van ECN en haar deelnemingen. 
 Begeleiden van de accountants met de controle van de jaarrekeningen van de 

deelnemingen. 
 
 

Interim opdracht bij het ROC in Schagen 
 
Periode: 2008 t/m 2009 
Bedrijf: ROC Schagen 
Functie: Verzorgen en geven van cursus basiskennis boekhouden/calculatie 
 
Taken: 



 Het verzorgen van lessen m.b.t. de cursussen basiskennis boekhouden en basiskennis 
calculatie 

 Het begeleiden van de studenten tijdens de cursus basiskennis boekhouden 
 
 
Interim opdracht voor financieel detachering kantoor  
 
Periode: december 2006 tot september 2007:  
Bedrijf: BMC Software 
Functie: (Assistent) Controller  
 
 
Taken: 

 Verantwoordelijk voor de maand en kwartaal afsluiting van een 7 tal buitenlandse 
ondernemingen van BMC. 

 Het periodiek toelichten van de resultaten van de buitenlandse ondernemingen 
 Het omzetten van de administraties van Local-Gaap naar US-Gaap a.d.h.v. Oracle  
 Het verwerken van CBS enquete’s -en rapportages 
 Diverse Ad Hoc opdrachten 

 
 
Interim opdracht voor financieel detachering kantoor: 
 
Periode:  maart 2006 tot december 2006 
Bedrijf:  PC Hooft Groep 
Functie:  Administrateur 
 
Overig: 
 
Periode: augustus 2004 tot maart 2006 
Bedrijf:  Huis & Hypotheek Nederland 
Functie: Administrateur 
  
Periode: maart 2004 - augustus 2004 
Bedrijf: Alfa accountants 
Functie: Assistent Accountant 
 
Periode: 2003 – maart 2004 
Bedrijf: Zens Consultancy 
Functie: Assistent Accountant 
 


