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Curriculum Vitae 
 

          Peter van Geest AA 
 
Persoonlijke gegevens                                                                                                                          . 

 
 
Personalia      Contactgegevens 
Naam:   Peter Alexander van Geest  Adres (zakelijk en privé): Coba Ritsemastraat 31 
Roepnaam:  Peter    Postcode en plaats:   2642 CD  Pijnacker 
Titulatuur:  AA    Mobiele telefoon:  06 - 25 016 026 
Geboortedatum: 8 maart 1968   Telefoon:   015- 361 1 381 
Geboorteplaats:  Delft     E-mail:    pvgeest@hotmail.com 
Geslacht:  Man 
Burgerlijke staat: Gehuwd    Bedrijfsgegevens 
Kinderen:  3     Bedrijfsnaam:   Con Fide 
Nationaliteit:  Nederlandse    Website:   www.confide.nl 
Rijbewijs:  B     E-mail:    info@confide.nl 
 
 
 

Waarom Peter?                                                                                                                                       . 

 
 
Mijn kerncompetenties zijn:  Finance, Management en Procesbeheersing. 
 
Juist de combinatie van deze drie kerncompetenties biedt meer dan een gemiddelde financiële dienstverlening. Behalve 
een uitstekende performance op de afdeling Finance of P&C wordt ook in een breed spectrum van de organisatie 
concrete meerwaarde gerealiseerd. 
Als ‘mensen-mens’ heb ik niet alleen maar oog voor de organisatie, maar ook voor het individu. 
 
 
 

 
vakkundigheid - proactiviteit- daadkracht

…Wat anderen zeggen over Peter… 

 

“Peter is een erg prettig mens om mee te werken. Hij organiseert, 

regelt, lost de zaken op en is open in de wijze van werken en in de 

omgang.” 

 

Peter gaf het afgelopen jaar leiding aan mij binnen de Gemeente Den 

Haag. Ik heb Peter leren kennen als een man met verstand van zaken, 

iemand die een hands-on-mentaliteit heeft en van aanpakken weet. 

Peter weet zijn visie duidelijk over te brengen op een team en laat 

duidelijk weten wat van het team wordt verwacht, ook staat hij open 

voor feedback. Wij hebben nog regelmatig contact, dit komt doordat 

ik Peter ervaar als een prettig persoon om mee om te gaan. 

 

“Dankzij een aanbeveling heb ik Peter ingeschakeld. Zowel in het 

werk als in de omgang is Peter een aanwinst voor elke tijdelijke klus 

op Finance en/of Planning & Control. Peter behandelt de soms 

academische vraagstukken en komt dan met praktische oplossingen.” 

 

“Peter heeft als Teamleider FA een aantal processen goed 

gestructureerd en de medewerkers prima begeleid....” 

 
 

BRON: LINKEDIN 

mailto:pvgeest@hotmail.com
mailto:info@confide.nl
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Verkort Profiel                                                                                                                                         . 
 
Voor een duidelijk en beknopt overzicht van mijn competenties en werkervaring gaat u naar: www.confide.nl 
 
 
Kerncompetenties  
Financiën, Management, Procesbeheersing, Performance verbetering 
Organisaties in control krijgen, houden en performance verbetering realiseren 
 
 
Verkort profiel 
Vanaf 2005 ben ik gevestigd als zelfstandig allround financieel interim professional en ben onder meer inzetbaar op 
functies als hoofd financiële administratie, (operationeel) controller, AO/IB functies, financieel directeur, planning & control 
functies, projectcontroller, enz. 
 
Op het financiële terrein in de breedste zin heb ik zeer veel ervaring, zowel in de profit- als in de non-profit sector. 
Accuraat in het opstellen, beoordelen en analyseren van jaarrekeningen, begrotingen, maand/kwartaalafsluitingen, 
prognoses, cash-forecasts, verschillenanalyses, specificaties, enz. 
Stelt heldere managementinformatie en KPI’s op, met structurele adviezen.  
 
Ik heb ruime ervaring op het gebied van AO/IB werkzaamheden, management, implementatietrajecten, audits, het 
opzetten en verbeteren van processen en administraties. Sterk in MS Excel en in schriftelijke rapportages. 
 
Door de afdeling of de organisatie te benaderen zowel vanuit het perspectief van processen, als wel vanuit financieel 
perspectief wordt significante performance verbetering gerealiseerd. Hierbij is vanzelfsprekend altijd oog voor de 
kernwaarden van de organisatie en het individu. 
 
 
Persoonlijkheidskenmerken 
pro-actief, daadkrachtig, hands-on teamplayer, sympathiek, overtuigend, sociaal, zelfstandig, vakkundig, integer, 
zelfstarter, en ik beschik over een gezonde portie humor. 
 
 

 
 
 
Opleidingen / Lidmaatschappen                                                                                                           .                                                                                                                                                                                   
. 
 
Opleidingen 
1990 - 1995  HEAO – Accountancy  - diploma  
1980 - 1987  VWO    - diploma 
1987 - 1989  Studie Economie (universiteit)  - geen diploma 
 
1996 - 1997  S.R.O.O.A.    - certificeringbevoegdheid accountants 
2000 - 2005 College Belastingadviseurs - 5 certificaten 
1998   Praktijkdiploma lonen  - diploma 

 
Relevante cursussen (2006 – heden) 
Interne Auditing     Operational Risk Management  Effectieve Rapportages 
Optimalisatie Planning & Control   Ethiek voor accountants   IFRS (basis) 
‘Peper in je team’(seminar Denkproducties) Emotionele Intelligentie   Basiscursus Project Control 
Omgaan met niet-functionerende werknemers Lean Management (Yellow Belt)  Integriteit van de accountant  
 
 
Lidmaatschappen 
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) 
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Werkervaring                                                                                                                                                                                                                                  
 
Functionele beschrijving van de werkervaring 
Op pagina 4 t/m 5 staat de werkervaring functioneel beschreven. 
 
Chronologische beschrijving van de werkervaring 
Op pagina 6 t/m 12 staat de werkervaring chronologisch beschreven. 
 
 
  
  

Automatiseringskennis                                                                                                                          .  

 
Boekhoudpakketten 
Twinfield, Oracle, Exact, SAP, Snelstart 
 
MS Office 
Excel (sterk), Word, Powerpoint, Outlook 
 

 

 

 

Militaire dienst                                                                                                                                        . 
 
1989 - 1990  De R. van Steveninckkazerne, Oirschot 

 
eindrang: sergeant 
Commandant over tien man 
 
 

 

Nevenactiviteiten                                                                                                                                    . 
 
Oprichter en hoofdredacteur van en docent bij JAARCIJFERSLERENMAKEN.NL 
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Werkervaring – Functionele beschrijving                                                                                                                                                                                    
 
Uitgevoerde functies 

 Teamleider Financiële Administratie; Hoofd Bedrijfsbureau, AO/IB deskundige, Controllerfuncties; Manager 
crediteurenadministratie; Projectcontroller, Intern Controller, Procesverbeteringen, AA-accountant; Senior 
medewerker Auditdienst 

 
Werkzaamheden en vaardigheden 
 
Financiën 

 Opstellen en reviewen van jaarrekeningen, periode afsluitingen, begrotingen, prognoses, liquiditeitsprognoses, 
cijferanalyses, specificaties, consolidaties, business plan 

 (her)Structureren van de administratie, corrigeren / verbeteren van gevoerde administraties 

 Revenue Assurance 

 Opstellen en waar nodig initiëren van Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) en overige managementinformatie 

 Begeleiding accountantscontroles 

 BTW kwesties, waaronder aansluitingen, buitenlandse BTW, verzorgen suppletie-aangifte 

 O.b.v. cijfers structurele, bedrijfseconomische en algemene adviezen uitbrengen 

 Projectcontrol; beoordelen projectbesluiten (ijkpunten) en financiële verslaglegging; algehele projectbeheersing  

 Sterk in Excel; opzetten van sjablonen, databases, draaitabellen, enz. 

 Voorraadbeheer 

 Coördinatie intercompany netting 

 Onderhouden van relaties en presenteren van cijfers aan relevante partijen 
 
 
Management 

 Span of control tot op heden: 15 FTE 

 Het dagelijks reilen en zeilen op de afdeling Finance, dan wel op separate afdelingen, zoals Debiteuren, 
Crediteuren, Grootboek 

 Coördinatie servicekostenafrekeningen woningcorporatie 

 Zorgen voor de juiste capaciteit, o.a. door aanname en ontslag van werknemers. Capaciteitsinschatting bij 
piekbelasting. 

 Samensmeden van het team 

 Opleiden (o.a. middels training en workshops), begeleiden van collega’s en het stimuleren van hun ontwikkeling 

 (Her)structurering van de afdeling Finance, dan wel de separate afdelingen 

 Het voeren van plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken 

 Multifunctionele inzet van werknemers initiëren en implementeren. 

 Zorgen voor continue procesverbeteringen op de afdeling(en) 

 Het debiteurenbeheer herstructureren en zorgen dat achterstallige vorderingen worden ontvangen. 

 Het (laten) maken van werkinstructies en gebruikersjablonen 

 Initiëren en bijwonen managementvergaderingen; aandragen van ideeën en het nemen van besluiten. 
 
 
Procesbeheersing en performance verbetering 

 Het (her)structureren en verbeteren van de AO/IB van de afdeling Finance, dan wel op separate afdelingen, zoals 
Debiteuren, Crediteuren, Grootboek 

 Beschrijven van de AO/IB o.a. m.b.v. flowcharts. 

 Realiseren van performance verbetering door procesherinrichting en -vereenvoudiging, ondersteund met 
financiële stuurinformatie 

 Het houden van interviews ten behoeve van de opzet, bestaan en werking AO/IB. 

 Toetsen en implementeren van IC-maatregelen 

 Vastleggen van de processen op Finance, het aandragen en implementeren van procesverbeteringen en interne 
controles. Waaronder: processen t.b.v. de volledigheid van de omzet opzetten en implementeren 

 Het organiseren en uitvoeren van audits en het opstellen van de auditrapportage 

 Het vaststellen van de rechtmatigheid en de toereikendheid van het financieel beheer van diverse 
subsidietoekenningen. 

 Gevraagd en ongevraagd de directie adviseren omtrent de administratieve processen van de onderneming, 
alsmede het implementeren van nieuwe processen. Tevens kwaliteitstoetsing. 

 Opstellen en laten opstellen van werkinstructies 
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Projecten 

 Reorganisatie en samengaan bedrijfsbureaus (Gemeente Den Haag) 

 In dit project heb ik in zeer korte tijd gerealiseerd dat de extern gevoerde administratie intern gevoerd ging 
worden. Dit impliceerde o.a. implementatie van Twinfield en het (her)inrichten van de processen op Finance. 
(AlleKleur) 

 Draaiboek aangepaste AO/IC opstellen i.v.m. systeemmigratie SAP 4.7 naar SAP 5.0., i.v.m. de zg. system-
freeze. 
Meewerken aan het maken van een tijdelijk systeem in Excel, aangezien SAP voor zes weken niet beschikbaar 
was. Creëren van draagvlak bij collega’s, o.a. middels het houden van presentaties (Prorail) 

 Begeleiden implementatie scanning inkoopfacturen (Prorail) 

 Implementatie van het boekhoudpakket Twinfield (Vitea + AlleKleur) 

 Opstellen van het Accounting Manual (Stadswonen) 

 Algehele projectbeheersing (Woonstad Rotterdam) 
 
 
 
Relevante prestaties 

 Belangrijke bijdrage geleverd aan de reorganisatie en het samengaan van de bedrijfsbureaus (Gemeente Den 
Haag) 

 In zeer korte tijd gerealiseerd dat de extern gevoerde administratie intern gevoerd ging worden (AlleKleur) 

 Performance verbetering door implementatie van urenschrijfsysteem 

 Verbeteringen in de AO/IB; begonnen met beschrijving van alle processen (AlleKleur) 

 Herstructurering van de AO/IB op de afdeling Finance, hetgeen significante efficiency en kwaliteitsverbetering als 
gevolg had (Stadswonen) 

 Aandragen van het idee van het bestelnummer op de inkoopfacturen en implementatie hiervan, wat een 
significante efficiencyverbetering opleverde (Stadswonen) 

 Significante verbetering van de gemiddelde betalingstermijn van debiteuren (Stadswonen en AlleKleur) 

 Zelfstandig de nog niet bestaande functie teamleider Financiën naar volle tevredenheid opgezet en invulling aan 
het takenpakket gegeven (Stadswonen)  

 Opstellen van en draagvlak creëren voor managementinformatie waarmee de omzet werd verbeterd (Vitea) 

 Verbetering van de projectbeheersing (Woonstad Rotterdam) 

 Opzetten van een eigen accountantskantoor, waarbij ikzelf cliënten acquireerde, het samenstellingswerk 
uitvoerde en adviseerde (gestopt omdat het niet viel te combineren met het interim werk) 

 Onderhouden van een tevreden klanten pakket op de accountantskantoren (Erions / Bloemendaal-Ruigrok) 

 Team opgeleid onder andere m.b.t. het zelfstandig maken van balansspecificaties en bijbehorende analyses 
(Vestia) 
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Werkervaring – Chronologische beschrijving                                                                                                                                                                            
 
 
02/2013 – heden Gemeente Den Haag – Intern Diensten Centrum, Den Haag 
 
Het IDC van de gemeente Den Haag heeft een facilitaire rol richting de andere Diensten van de gemeente. Het IDC 
bestaat uit de clusters Huisvesting, Diensten en Middelen, Automatisering, Serviceplein, Personeel en Staf. 
 
 

functie: Hoofd Financiële Administratie a.i. (08/2014 – heden) 

 Dagelijkse leiding over de afdeling Financiële Administratie; leiding over 10 medewerkers 

 Coördinatie jaarrekeningtraject en periodeafsluitingen (hardcloses) 

 Procesverbeteringen (o.a. facturatie dienstreizen, catering en parking) 

 Planning, - voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers houden 

 Leantrajecten (o.a. Dienstreizen en Evenementen) 

 Project inrichten interne financiële controles en opzetten handleidingenstructuur 
 
 
    functie: Hoofd Bedrijfsbureau a.i. (09/2013 – 08/2014) 

 Deelname aan projectgroep reorganisatie / samengaan van de bedrijfsbureaus 

 Dagelijkse leiding over 5 bedrijfsbureaus (DEM/HVT/PER/SVP/AUT); leiding over 10 medewerkers. Tevens 
leidinggevende projectadministratie 

 Procesverbeteringen 

 Planning, - voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers houden 

 Coördinatie periodeafsluitingen (hardcloses) en jaarrekeningtraject 

 Coaching toekomstig leidinggevende 
 
 
   functie: Sr. Mdw. Financieel Beheer a.i. (02/2013 - 09/2013) 

 Kwaliteitsverbetering van diverse processen waaronder WKR en opstellen handleiding; begeleiding proces BI;  

 Periodeafsluitingen (hardcloses)  en jaarrekeningtraject, operationele werkzaamheden. 

 Implementatie proces tweewegmatching 

 Inrichten maandelijkse controle BTW 

 Diverse dagelijkse operatie op FB (idb’s verkoopfacturatie, memoriaalboekingen, opschonen grootboek, enz) 
 
 
 
10/2012 – 01/2013 Bacardi-Martini B.V., Gouda 
    
Bacardi is een multinational die sterke drank verkoopt in meer dan 100 landen. Bacardi-Martini B.V. is de holding divisie. 
 
   functie: Sr. Mdw. Accounting 

 Coördinatie intercompany netting 

 Deelactiviteiten maandafsluiting 

 Overnemen en overdragen van bepaalde werkzaamheden van de vertrekkende treasurer. Opstellen manuals. 

 Diverse ad hoc werkzaamheden waaronder teruggave Zwitserse BTW, coördinatie automatiseren btw aangifte, 
vervanging medewerkers i.g.v. vakanties, opstellen jaarrekening van een holding,   
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03/2012 – 08/2012 AGAF Administraties B.V., Den Hoorn 
    
AGAF is een commercieel administratiekantoor met voornamelijk klanten in het MKB.  
 
   functie: Kantoormanager a.i. 

 Dagelijkse leiding over 8 assistent accountants en 3 secretaresses 

 Het reviewen de jaarrekeningen 

 Sturen op voortgang en sfeer in het team verbeteren 

 Het (verder) opzetten van de kantoororganisatie; aanname van nieuw personeel 
 
 
 
 
11/2011 – 02/2012 AlleKleur b.v., Amsterdam 
    
AlleKleur is een commercieel zelfstandig behandelcentrum (ZBC) dat geestelijke gezondheidszorg biedt, gespecialiseerd 
in hulpverlening aan allochtonen. 
 
   functie: Projectleider interne administratie 

 In dit project heb ik in zeer korte tijd gerealiseerd dat de extern gevoerde administratie intern gevoerd ging 
worden. Het project impliceerde ondermeer: 

 faciliteren bij de keuze voor een van een financieel systeem en het daadwerkelijk inrichten en implementeren 
(Twinfield). Eveneens overdracht van de salarisadministratie. 

 Het inrichten van de processen en controls op de afdeling Finance. Opzetten P&C kalender. 

 Opzetten en uitvoeren van de periodeafsluitingen 

 MT informatie structureren 
 

   functie: AO/IB beschrijven en performance verbeteren 

 De administratieve organisatie en interne beheersing van de primaire processen en de processen op de afdeling 
Finance zijn helder beschreven m.b.v. flowcharts en tekstuele beschrijvingen. 

 Daar waar in de processen verbeteringen mogelijk waren zijn die ook daadwerkelijk geïmplementeerd. 

 Faciliteren bij de implementatie van een nieuw tijdschrijfsysteem waarmee performance verbetering werd 
gerealiseerd. 

 
 
 
06/2011 – 10/2011 Woningcorporatie Vestia, Rotterdam 
   functie: Teamleider Financiële Administratie a.i. 
 
Vestia is een grote woningcorporatie met in totaal circa 89.000 woningen. Vestia Rotterdam is één van de15 
woonbedrijven.  
 

 Verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen op de afdelingen huuradministratie (o.a. debiteuren), 
crediteurenadministratie, servicekosten, en facturatie (totaal 9 FTE). 

 Input leveren voor vernieuwde AO/IC i.v.m. fusie 

 Cijfers maand- en kwartaalafsluiting opstellen. 

 Belast met de aanname en ontslag van werknemers; het opleiden en beoordelen van collega’s en het stimuleren 
van hun ontwikkeling. 

 Cijfers maand- en kwartaalafsluiting opstellen. 

  Voorkomende werkzaamheden i.v.m. fusie Stadwonen en Vestia 
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12/2010 – 06/2011 Woningcorporatie Stadswonen, Rotterdam 
   functie: Teamleider Financiële Administratie a.i. 
 
Stadswonen is een kleinere woningcorporatie die in 2011 is gefuseerd met Vestia. 
 

 Opstellen van de jaarrekening 2010 van de corporatie en verantwoordelijk voor bijbehorende het 
jaarrekeningtraject. 

 Verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen op de afdelingen huuradministratie (o.a. debiteuren), 
crediteurenadministratie, servicekosten, en facturatie (totaal 9 FTE),  

 Belast met de aanname en ontslag van werknemers; het opleiden en beoordelen van collega’s en het stimuleren 
van hun ontwikkeling. Multifunctionele inzet van werknemers geïnitieerd en geïmplementeerd. 

 Continue procesverbeteringen op de afdelingen. 

 Cijfers maand- en kwartaalafsluiting opstellen. 

 Gerealiseerd dat de afdeling FA zelfstandig (balans)specificaties ging opstellen t.b.v. de periode afsluitingen. 
 
 
 
05/2010 – 12/2010 Gemeentelijke Belastingdienst, Den Haag       
   functie: Controller a.i. 
 
De Gemeentelijke Belastingdienst Den Haag is met name belast met het heffen en innen van gemeentelijke belastingen 
zoals OZB, rioolheffingen, afvalstoffenheffing, enz. 
 

 Het verder opzetten van de Financiële Administratie 

 Kwartaalafsluitingen 

 IV3 informatie verschaffen 

 Liquiditeitsprognoses voor de Dienst opstellen.  

 Opzetten van de verplichtingen administratie 

 Voorbereiden van de Dienstjaarrekening conform BBV 

 Meewerken aan de Dienstbegroting 

 Opzetten van een format voor de kostenallocatie over de producten 
 
 
 
09/2009 – 04/2010  Woningcorporatie Woonstad Rotterdam, Rotterdam 
   functie: Projectcontroller a.i. 
 
Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met ruim 50.000 woningen door heel Rotterdam. 
 

 Controleren, analyseren en beoordelen van ijkpunten ofwel projectbesluiten (voorstellen voor het MT) en overige 
investeringsvoorstellen 

 Periodieke verslaglegging o.m. op het gebied van financiën, planning en risico’s; onderdelen van de jaarafsluiting 

 Ondersteuning van de projectverantwoordelijken en de ontwikkelingsdirecteuren 

 Het volgen van de projecten (inhoudelijke kennis) en tijdige signalering van knelpunten 

 Beheer van de projectbudgetten; afstemming met MT- en bestuursbesluiten 

 Verbetering van de processen; AO/IC rondom juistheid, tijdigheid en volledigheid van de omzet onderzoeken en 
aanbevelingen doen. 

 
04/2009 – 09/2009 Woningcorporatie Woonstad Rotterdam, Rotterdam 
   functie: Controller Vastgoedontwikkeling a.i. 
 

 Verantwoordelijk voor het financiële overzicht van de gehele vastgoed projectenportefeuille; nauwe 
samenwerking met de beide projectcontrollers 

 Verbetering van de AO/IC binnen afdeling Vastgoedontwikkeling 

 Controleren en beoordelen van projectbesluiten (voorstellen voor het MT) 

 Als MT lid financieel adviseur van de bestuurder VGO van de corporatie 

 Opstellen en coördineren van het jaarplan, cashflow prognoses en de kwartaalrapportage 
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04/2008 – 03/2009 Woningcorporatie Stadswonen, Rotterdam 
   functie: Teamleider Financiële Administratie a.i. 
 
Stadswonen is een kleinere woningcorporatie met woningen door heel Rotterdam. Eén van de belangrijkste activiteiten is 
het verzorgen van woonruimte voor studenten. 
 

 Verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen op de afdelingen huuradministratie (o.a. debiteuren) en 
afdeling crediteurenadministratie (totaal 8 FTE) 

 Belast met de aanname en ontslag van werknemers; het opleiden en beoordelen van collega’s en het stimuleren 
van hun ontwikkeling. Multifunctionele inzet van werknemers geïnitieerd en geïmplementeerd. 

 Continue procesverbeteringen op de afdelingen. 

 Het debiteurenbeheer volledig geherstructureerd en er voor gezorgd dat achterstallige vorderingen werden 
ontvangen; DSO sterk verbeterd. 

 Cijfers maandafsluiting opstellen. 

 Opstellen van het Accounting Manual 
 
 
 
04/2008 – 03/2009 Woningcorporatie Stadswonen, Rotterdam 

functie: AO/IB deskundige a.i. 
 

 Het herstructureren en verbeteren van de AO/IB van de afdeling huuradministratie, afdeling debiteuren en de 
afdeling crediteuren, middels het vastleggen van de processen, het aandragen en implementeren van 
verbeteringen. Enkele hiervan zijn: proces afhandelen factuur, proces doorbelasten van kosten, proces 
uitklaringskosten, diverse processen short stay, enz. 

 O.a.: aandragen van het idee van het bestelnummer op de inkoopfacturen en implementatie hiervan, wat een 
significante efficiencyverbetering opleverde. 

 Interne controles invoeren en borging realiseren. 

 Opstellen en laten opstellen van werkinstructies. 
 
 
 
02/2008  -  03/2008 Posthumus & de Winter,  

Accountants en belastingadviseurs, Voorburg 
   functie: AA-accountant a.i. 
 
Posthumus & de Winter is een accountantskantoor met circa 15 medewerkers met voornamelijk klanten in het MKB. 
 

 Opstellen van jaarrekeningen voor clientèle 
 
 
 
06/2007  -  12/2007 Vitea, Voorburg 
   functie: controller / operational controller a.i. 
 
Vitea is een commercieel gezondheidscentrum met lokale arts- en gezondheidspraktijken verspreid door Nederland.. 
 

 Opstellen van de halfjaarcijfers van de 15 centra. 

 Operationele aansturing van 2 FTE op de afdeling Finance. 

 Implementatie van het boekhoudpakket Twinfield 

 Corrigeren en verbeteren van de administratie; diverse specificaties opstellen. 

 Processen t.b.v. de volledigheid van de omzet opzetten en implementeren; meewerken aan projectgroep met als 
doel winstverbetering; revenue assurance. 

 Gevraagd en ongevraagd de directie adviseren omtrent de administratieve processen van de onderneming, 
alsmede het implementeren van nieuwe processen. 

 Het maken van een gebruikerssjabloon in Excel t.b.v. het opleveren van KPI’s. 
 
 
 



4-5-2015  10/12 
 

 
06/2006  -  05/2007 ProRail B.V., Utrecht 
   functie: manager crediteurenadministratie a.i. 
 
ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. 
 

 Verantwoordelijk voor de processen en AO/IC op de afdeling crediteurenadministratie 

 Leiding geven aan 15 FTE op de afdeling crediteurenadministratie. 

 Verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdeling en de processen, waaronder begeleiding medewerkers, 
invulling nieuw takenpakket, het maken van werkinstructies, BTW kwesties, contacten met relaties, aanleveren 
KPI’s en managementinformatie 

 Verantwoordelijk voor de capaciteit op de afdeling (aanname werknemers / ontslag) 

 Begeleiden systeemmigratie SAP 4.7 naar SAP 5.0 

 Begeleiden implementatie scanning 

 Het nemen van initiatieven tot verbetering van de processen en deze implementeren. 
 
 
In de periode januari 2007 – april 2007 tevens: 
   functie: deelnemer projectgroep SAP conversie a.i.    
 

 Opstellen van een draaiboek t.b.v. de zg. system-freeze met daarin attentiepunten en een aangepaste AO/IC. 

 Meewerken aan het maken van een tijdelijk systeem in Excel, aangezien SAP voor zes weken niet beschikbaar 
was. 

 Bijwonen managementvergaderingen; aandragen van ideeën en het nemen van besluiten. 

 Inschattingen maken van de personele capaciteitsvraag i.v.m. verwachte piekbelasting. 

 Creëren van draagvlak bij collega’s, o.a. middels het houden van presentaties. 
 
 
 
03/2006  -  05/2006 Selko B.V., Tilburg 
07/2005  -  11/2005 functie: operational company controller a.i. 
 
Selko is wereldleider in organische zuren mengsels, die zorgen voor behoud en bescherming van nutritionele waarde in 
diervoer, zodat dieren optimaal van de voedingsstoffen kunnen profiteren. Onderdeel van Nutreco. 
 

 Het balansdossier samenstellen t.b.v. de jaarrekening en de aangifte vennootschapsbelasting verzorgen. 

 Verantwoordelijk voor de juistheid van het grootboek en het opstellen van de maandrapportages. Actuele 
maandcijfers versus budgetten opgesteld en besproken. 

 Deelgenomen aan een projectgroep om de afdeling Finance te centraliseren en onderdelen van de AO/IC van 
Finance te herstructureren. 

 Het uitzoeken en corrigeren van pensioeninhoudingen bij werknemers.  

 Dagelijkse werkzaamheden op de afdeling Finance en het aansturen van de medewerker op deze afdeling. 
 
 
 
01/2006  -  03/2006 Ministerie Landbouw Natuurbeheer Visserij, Den Haag 
   functie: senior medewerker auditdienst a.i. 
  

 Het vaststellen van de rechtmatigheid en de toereikendheid van het financieel beheer van diverse 
subsidietoekenningen. 

 Managementverslagen opstellen en het voeren van managementoverleg alsmede het houden van interviews ten 
behoeve van de opzet, bestaan en werking AO/IC. 

 Het organiseren en uitvoeren van audits en het opstellen van de auditrapportage 
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10/2005  -  01/2006 Kemira ChemSolutions b.v., Tiel 
06/2005  -  08/2005 functie: assistent controller a.i. 
 
Kemira is een internationaal chemiebedrijf gericht op waterintensieve industriën. 

 

 Verschillen uit meerdere jaren uitgezocht en aansluitingen gemaakt t.b.v. de buitenlandse BTW van meerdere 
landen en de BTW suppletie-aangiften verzorgd. Tevens de jaaraansluitingen t.b.v. de jaarrekening gemaakt. 

 Het verzorgen van de Duitse, Engelse, Belgische en Nederlandse BTW-aangiften, alsmede de desbetreffende 
intrastats en aansluitingen gemaakt van (onderlinge) intracommunautaire leveringen. Fiscale aspecten getoetst. 

 Hands-on de crediteurenadministratie verzorgd in AS400. 
 
 
 
2005 – 2007  Zelfstandig AA-accountant 

 

 Naast mijn functie als financieel interim professional ben ik zelfstandig AA- accountant geweest, waarbij ikzelf 
cliënten acquireerde, de jaarrekeningen samenstelde en adviseerde. Omdat deze werkzaamheden naast het 
interim werk niet meer vielen te combineren, ben ik hiermee gestopt. 

 
 
 
2001 – 2005  Bloemendaal-Ruigrok  

Accountants Belastingadviseurs, Bergschenhoek 
functie: AA-accountant 

 
Op kantoor de onderstaande werkzaamheden verricht: 
 

 Verantwoordelijk voor het samenstellen van jaarrekeningen (uitgebreide samenstellingsopdrachten, w.o. 
consolidaties) en fiscale aangiften. 

 Het voeren, controleren en opzetten van administraties en het opstellen van (liquiditeits)prognoses, budgetten en 
begrotingen. 

 Relaties onderhouden en verder uitgebouwd; werk acquireren bij bestaande relaties 

 Het geven van bedrijfseconomische, fiscale en algemene adviezen. 
 
 
De clientèle betrof het (grote) midden – en kleinbedrijf. Bij cliënten op locatie onderstaande werkzaamheden verricht: 
 

 Als plaatsvervangend hoofd administratie verantwoordelijk voor de gehele administratie, debiteurenbeheer en het 
opleiden en aansturen van medewerkers van de afdeling administratie. 

 Periodiek aan de directie (liquiditeits)prognoses en tussentijdse rapportages opleveren en eindejaars de 
jaarrekening en bijbehorende consolidatie. 

 De aangiften BTW en de aangiften Inkomstenbelasting van de directie verzorgd.  

 Aan de directie (on)gevraagde adviezen verstrekken en de relatie met de bank onderhouden. 

 Op locatie de geconsolideerde jaarrekening samenstellen en de fiscale aangiften verzorgen. 

 Zelfstandig bij startende cliënten de administratie opgezet en periodiek gecontroleerd. Begeleiding geboden bij 
opstart van het bedrijf, waaronder: controle van het bussiness plan, contact onderhouden met de bank en 
belastingdienst. 

 Aan de directie (on)gevraagde adviezen verstrekken in het kader van de opstart van de onderneming. 

 Begeleiding geboden aan de medewerkers van de afdeling administratie. 
 
 
 
 
1995 – 2001  Erions Adviesgroep, Rijswijk 

functie: AA-accountant 
 
De werkzaamheden waren soortgelijk als die beschreven bij Bloemendaal-Ruigrok. 
Daarnaast nog de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 Verantwoordelijk voor het aansturen en opleiden van een klein team van collega’s 

 Loonadministratie gevoerd. 
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1995   Beck & Van der Hout Registeraccountants, Naaldwijk 

functie: AA-accountant 
 

 Verantwoordelijk voor het samenstellen van jaarrekeningen, het voeren en controleren van administraties. 
 
 
 
 
1995   Ministerie VROM, Den Haag 
   functie: intern controller  
 

 De uitgevoerde werkzaamheden betroffen de interne controle van de AO/IC, bedrijfsprocessen en procedures, 
het opstellen van managementrapportages en het voeren van managementoverleg. 

 
 
 
 
1994   D.S.Z.W. Juridische zaken 
   functie: medewerker afdeling frauderapportage  
 

 Controle van dossiers van uitkeringsgerechtigden op potentiële uitkeringsfraude. Frauderapportages opgesteld en 
rapportages t.b.v. de directie. 

 
 
 
 
1994   Moret Ernst & Young, Den Haag 
   functie: stagiair 
 
 
 
 
1992   Burg + De Raad 

Accountants- en Administratieconsulenten, Delft 
   functie: stagiair  


