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27 juli 1970
Emmeloord
Nederlandse
mannelijk
getrouwd

Werkervaring
Rabobank

4/2016 – 12/2016

Utrecht
Afdeling Trade & Commodity Finance, Financial Institutions
Project Manager TRBE Data Model:
Identificeren en oplossen van issues met betrekking tot de Regulatory
Capital calculatie van de Trade Related Banking Exposure portfolio.
Afstemmen Systemen & process stromen van Back office naar BISreporting proces.
Rabobank

9/2013 – 8/2015

Utrecht
Afdeling Risk Management, Financial Markets Advisory
Interim Senior Risk Reporting Manager:
Product Owner voor de ontwikkeling van het Financial Stability Board
Phase II Regulatorisch rapport.
Ontwikkeling aanvullende rapportage/analyses m.b.v. de rapportagetool
die ik in 2011/2012 voor Rabobank International heb ontwikkeld.

Koninklijke Auping BV

3/2013 – 8/2013

Deventer
Interim Controller Operations:
 Invullen openstaande vacature, inwerken nieuwe controller.
 Project Control voor de centralisatie (verhuizing hout- en
staalfabriek en kantoor naar de matrassenfabriek).
NS Reizigers

4/2012 – 9/2012

Utrecht
Afdeling Planning & Control Commercie, onderdeel Opbrengsten en
Omvang.
Interim Controller/analist:
 Invullen openstaande vacature (wekelijkse/maandelijke
rapportages)
 Het ontwikkelen van een analysetool voor de
verkopen/opbrengsten. Prijs/Volume/Mix-effecten op o.a. 1ste/2deklasse, reisafstand, reductie/vol-tarief, inclusief
eindejaarsprognose o.b.v. historie.
Rabobank International

8/2011 – 5/2012

Utrecht
Afdeling Policies & Reporting, Risk Advisory & Support Financial Markets,
verantwoordelijk voor het beleid en de reporting m.b.t. market- en
credit-risk.
Interim Senior Reporting Specialist:
 Het ontwikkelen van een generiek rapportagemodel (in Excel) om
diverse periodieke rapportages mee te genereren. De rapportages
kunnen diverse bronnen (o.a. Excel/SQL- of OLAP-databases)
gebruiken en biedt de mogelijkheid om, met behoud van een audittrail, aanpassingen op de data door te voeren. Het model is zeer
flexibel, de gebruiker kan wijzigingen in in- of output doorvoeren
zonder dat deze kennis hoeft te hebben van VBA (‘de macro’s
aanpassen’).
 Implementeren van het rapportagemodel voor diverse rapportages.
Als voorbeeld: een rapportage die tot afgelopen zomer tweemaal
per jaar werd opgesteld en 2,5 dag koste om op te stellen, wordt
momenteel wekelijks in enkele uren opgesteld. Dit voor,
ondertussen, vier verschillende doorsnedes.
 Naast het ‘omzetten’ van de bestaande rapportages, tevens
aandacht voor (volledigheids)controles. Inhoudelijke discussies over
het wat en waarom van bepaalde rapportages/tabellen.
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Het mogelijk maken van uniformiteit tussen de diverse rapportages
door bij het verrijken van de data (bijv. het toevoegen van een
regioindeling) gebruik te maken van bestaande gegevens uit andere
systemen. En door de diverse rapportages die gebruik maken van
dezelfde bron, gebruik te maken van dezelfde ‘verrijkte’data.

Nederlands Instituut Beeld en Geluid
Hilversum

1/2011 – 4/2011

Het Nederlands Instituut Beeld en Geluid archiveert audiovisueel
materiaal en stelt dit (digitaal) beschikbaar.
Interim Controller:
 Opzetten en implementeren van een nieuw rapportagemodel voor
de jaarrekening en de managementrapportages. Ondersteuning bij
het opstellen van de jaarrekening 2010.
SKF Maintenance Products
Nieuwegein

10/2010 – 12/2010

SKF MAPRO is de divisie van SKF die onderhoudsproducten levert voor
lagers.
Interim Controller:
 Vervanging van een openstaande vacature. Verantwoordelijk voor
de administratie en de management- en groeps-rapportages.
 Opschonen van openstaande postenlijsten.
 Verbeteren/automatiseren van volledigheidscontroles en
raportages.
 Verbetervoorstellen voor het inrichten van het financiële pakket.
 Aansturen medewerker SSC m.b.t. de administratie van de divisie.
Koninklijke Auping BV
Deventer

8/2007 – 1/2010

Auping is een beddenfabribant met vier fabrieken en verkooporganisaties
in Nederland (incl. overige export), Belgie, Duitsland, Denemarken en
Spanje.
Interim Controller:
 Opzetten van de geconsolideerde maandrapportage, waaronder een
operationele winst- en verliesrapportage per afzetmarkt, en
onderverdeeld naar diverse productlijnen.
 Controller a.i. voor zowel sales & marketing als productie (oa.
Business Cases productinnovatie, targets en evaluatie van
promotieacties, analyse van productie- en salesresultaten).
 Ontwerp, implementatie en migratie naar een nieuw Standard
Chart of Accounts, ontwikkeling van KPI’s voor een Balanced
Scorecard.
 Opnieuw opzetten Operations rapportage (efficiencies, voorraden,
leverbetrouwbaarheid etc., rapportage klachtafhandelingsproces).
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Ontwikkelen Price-Volume-Mix analyse (op consumententenomzet,
netto omzet, kostprijs verkopen en bruto marge), met als
referentie het budget én voorgaand jaar.
Verbetering processen en AO/IC.
Vereenvoudiging afsluitingsproces.

Rabobank International
Utrecht

11/2006 – 7/2007

Bij de afdeling CRIS Reporting, die verantwoordelijk is voor o.a. Market
Risk (Value at Risk, Backtesting) en dagelijkse winst- en
verliesrapportages van de Global Financial Markets.
Interim Controller:
Verantwoordelijk voor aanpassingen aan (dagelijkse) rapportages.
Betrokken afdelingen:
 Rapporterende locaties (14 wereldwijd).
 Business Control (budget en structuur).
 Market Risk.
 Systems (automatisering).
Belangrijkste aandachtspunten: Structureren van processen, ook bij
mutaties in de rapportages, het waarborgen van de juistheid en
volledigheid van de cijfers. Inwerken nieuwe medewerkers.
A.A. de Vries, Financieel Interim Management
Gestart als zelfstandig financieel interim professional.

11/2006 – …

EnerQ B.V.
6/2005 – 11/2006
Arnhem
EnerQ B.V. was een100% dochter van TenneT TSO B.V. (zie hierna)
EnerQ is destijds opgezet om de wettelijke taak uit te voeren van TenneT,
in het kader van de Milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie. EnerQ
was een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Per 1 januari 2009 heeft
SenterNovem (Agentschapnl) deze taak overgenomen. Omvang subsidie: >
EUR 500 mln./jaar.
Controller:
 Verantwoordelijk voor alle financiële zaken (dus zowel financial als
business control) en het applicatiebeheer, lid van het
managementteam.
 Budgettering en rapporteren.
 Herstructurering van de financiële administratie en de (financiële)
processen om de ‘in control statement’ van de accountant te
verbeteren. Dit na de initiële opstartfase (medio 2003 tot begin
2005).
 Opstellen van de raming van toekomstige subsidiestromen.
 Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC).
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Leidinggevend aan twee financiële medewerkers (o.a. assistent
controller), twee applicatiebeheerders, en enkele interim
medewerkers in het kader van de verbetering van de AO/IC.
TenneT TSO B.V.
Arnhem

10/2000 – 5/2005

TenneT is de netbeheerder van het landelijk elektriciteits
hoogspanningsnet.
Medewerker Corporate Finance
Bij de afdeling Financiën en Control betrokken bij beleidsontwikkeling en
uitvoering op de volgende werkterreinen:
 Businessplan/Overnames
Omvang variërend van EUR 1 mln. – 1.000 mln.
 Treasury/Cashmanagement
Financiering variërend van EUR 250 mln. – 1.000 mln.
Cashmanagement variërend van EUR 1 mln. – 50 mln.
Derivaten m.b.t. rente en metaalprijs (koper/lood).
 Risicomanagement/Verzekeringen
 Fiscaliteiten
 Regulering
Bepalen financiële impact.
Bijdrage aan bezwaarprocedures/onderhandelingen.
Inbedden uitkomsten in P&C-cyclus.
Coördinator van het cluster Corporate Finance (3 FTE)
Energie Delfland NV (Eneco)
Delft

10/1996 – 9/2000

Regeltechnicus
Analyseren van, en oplossingen specificeren voor, problemen bij de
procesregeling in warmteafleverstations van het warmte/CO2-project.
Consultant Energiezaken
Projectontwikkeling op het gebied van warmte/CO2-levering.
Projectleiding van technische haalbaarheid en financiële beoordeling.
Ondersteuning bij de onderhandeling met projectontwikkelaars en
gemeenten bij de ontwikkeling van warmtelevering aan nieuwe Vinexlocaties (regio Den Haag, Zoetermeer, Bergschenhoek).
Projecten o.a.: warmtelevering aan Vinex-locaties, Warmte/CO2-levering
aan de glastuinbouw, benutting rest-CO2 van Shell voor de glastuinbouw.
Het laatste jaar plaatsvervangend hoofd van de afdeling Bijzondere
Projecten.
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Universiteit Twente
Enschede

7/1996 - 8/1996

Ontwerp en implementatie van een relationele database in MS Access om
gegevens van glastuinbouwkassen, aangesloten op het warmte/CO 2project te analyseren.
Universiteit Twente
Enschede

1992 - 1995

Student assistent voor het tweedejaars practicum ‘Simulatie’ van de
faculteit Technische Natuurkunde. Begeleiden en beoordelen van
studenten en het ontwikkelen van nieuwe practicum opdrachten.

Opleiding
Vrije Universiteit Amsterdam
Amsterdam

2000 - 2003

Postdoctorale opleidingen: Certified Management Accountant/ Financial
Management (CMA/CFM), bestaande uit vijf modules:
1. Economics, finance & management.
2. Financial accounting & reporting.
3. Management reporting, analysis & behavioural issues (o.a. BSC).
4. Decision analysis & information systems.
5. Corporate financial management.
Universiteit Twente
Enschede

1990 - 1996

Technische Natuurkunde, Meet- en Systeemtechniek
Aantekeningen voor Chemische Procestechnologie en Ergonomie.
Afstudeeropdracht : Het meten, modelleren en wegregelen van nietlineariteiten van een electro-hydraulische regelklep in een
warmteafleverstation van het warmte/CO2-project van Energie Delfland
NV.
Stage: Modelleren van een afvalverbrandingsinstallatie (AVI-Twente) bij
Stork Ketels te Hengelo, zowel wat betreft het verbrandingsproces, als
ook van het rookgasreinigingproces.
Gemiddeld cijfer: 7,7
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Mavo, Havo, VWO
1982 - 1990
De Waezenburg te Leek
Vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde A, Wiskunde B, Scheikunde,
Natuurkunde en Economie II.
Gemiddeld cijfer: 8.3
Overige cursussen
SAP FICO
Prince2 Practitioner
Derivaten
Risicomanagement
Management voor middenkader

Finance Insight
ILX-Group
Zanders & Partners.
Deloitte & Touche Academy.
Krauthammer

Talen
Vloeiend Nederlands en Engels, Duits redelijk.

Competenties
Analytisch sterk
Teamplayer
Professioneel
Integer
Initiatiefrijk
Besluitvaardig
Stressbestendig, gewend om te functioneren in een hectische omgeving

Computer vaardigheden
Alle MS Office applicaties (inclusief MS Access databases en Visual Basic,
expert in Excel en Excel VBA)
SAP FICO, Baan, IFS (ERP-systemen)
Exact
Business Objects (Management Information System)
Cognos BI, TM1 en Powerplay (Management Information System)
Essbase (Excel Add-in voor Hyperion-database)
IBM-i5 omgeving (productie (Logoplan) en financieel (FIS2000 en
Bestmate) (gebruiker)
FoxtrotOne (Scripting technologie, zie http://www.enablesoft.com/)
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