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Ondernemende Interim Financiële Professional en Project Manager  
Het samenbrengen van business, IT en finance is mijn kracht. Mijn kernwaarden zijn: betrokken, sociaal en 
doorzetten tot het gewenste resultaat bereikt is. Ik heb ervaring met het in kaart brengen en onder 
controle krijgen van complexe operationele processen, evenals met het analyseren en maken van 
strategische en commerciële afwegingen. Ik ben een ervaren controller en project manager met PRINCE2, 
MSP en Agile Scrum certificering. 

Opleidingen 
09-2008 tot 09-2009 Tilburg University, Register Accountant (RA) (Eerste jaar) 
09-2006 tot 09-2008 Tilburg University, Master Accountancy and Management Control 
09-2006 tot 08-2007  Tilburg University, Master Financial Management 
09-2003 tot 08-2006  Tilburg University, Bachelor International Business 
 
IT ervaring Excel(expert), Powerpoint (expert), SAP (FICO, SD, PP, MM, BPC, Ariba), SAP BW 

business warehouse, MD Navision, Oracle BI, Basware, Spotfire (BI), Cognos, M3 

Werkervaring 
08-2021 to current a.i Project Manager bij Heros 

Heros (onderdeel van Remondis) produceert en verkoopt secondaire grondstoffen 
(Recycling) 
 
Verantwoordelijk voor het due diligence onderzoek in een €30M overname. 

 

01-2019 to 09-2021 a.i Project Manager and Controller bij Renewi 
Renewi is Nederlandse marktleider in afvalinzameling en recycling (>8.000 FTE) 
(Recycling) 

  
 Ontwikkeling van nieuwe recycling fabriek in Kaloothaven, Vlissingen (35M 

Capex) 
- Als project manager was ik verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van: 
business case, project plan, commercieel plan en relaties (opzetten JV), project 
planning, administratie en board rapportages. 

 - Ik heb dit project begeleid van begin tot oplevering FEL3 (detailed) engineering 
  
 Overname en integratie Coolrec Tisselt NV (30M omzet) 

- Als project manager was ik verantwoordelijk voor de uitvoering van de due 
diligence en overname 
- Opstellen en uitvoeren van project plan (reorganisatie productie en inlijven in 
Mineralz business unit) 
- De eerste 15 maanden was ik verantwoordelijk voor de administratie en 
controlling (4 direct reports)  

   - Succesvolle migratie van IT en grootboek 
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09-2018 to 12-2018 a.i. FP&A Controller bij Agrifirm 
 Agrifirm is een coöperatieve onderneming in de veehouderij en landbouwsector 

(3.000 FTE) 
  
   Uitgevoerd project 
 - Ondersteuning vanuit Finance & Control in de migratie naar OneSap en een 

nieuwe rapportage structuur. Dit betrof werkzaamheden zoals: 
- Mappen van GL grootboeken en cost center structuren 
- Opstellen van functionele designs voor BW queries 
- Stakeholder alignment 
- Opstellen road maps en bewaken voortgang van het project 

- Verantwoordelijk voor de analyses van het ontwerp van de data-architectuur 
voor de BI Reporting 
- Implementeren van de conclusies ter ondersteuning in de overgang van 2 Legacy 
SAP BW systemen naar het nieuwe SAP BW/4HANA 

 
03-2018 tot 09-2018 a.i. Operations Finance Manager bij Struik Foods 

Als lid van het interim financiële management team heb ik meegewerkt aan het 
strategisch plan om een financiële redding van Struik Foods mogelijk te maken. 
Hierbij rapporteerde ik aan de Interim CFO 

 
Verantwoordelijkheden 
- Financieel aansturen en verantwoordelijk voor 3 fabrieken 
- Leiding geven aan diverse project teams: voorraad reductie, 25% acute kosten 
reductie en het financieel in control krijgen van één van de fabrieken 

 
03-2017 tot 12-2017 a.i. Global Procurement Finance Manager bij JDE (Douwe Egberts) 
 Verantwoordelijk voor alle financiële planning en control activiteiten voor Global 

Procurement (60FTE) at JDE (Douwe Egberts) (FMCG) 
 

Behaalde Resultaten 
 - Opstellen Global Procurement 2018 annual operations plan (€900M spend) 
 - Succesvolle opvolging van deze functie na het onverwacht en per direct uitvallen 

van de Finance Manager 
 
 Verantwoordelijkheden 

- Business partner van de Global Procurement Director 
- Rapporteren van de Actuals en Forecasts (26 fabrieken) 
- Leiden van het 3 jaren waarde creatie plan (Value Creation Plan) 
- Plannen, monitoren en zekerstellen van kostenbesparingen en werkkapitaal 
projecten, waaronder supply chain finance 
- Bewaken van compliance met het internal control framework 
- Leiden van proces verbeteringen (financieel verantwoordelijk en lid van de 
stuurcommissie voor de implementatie van SAP Ariba) 
- Beheersen van de operating expenses (OPEX) van Global Procurement 
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06-2016 tot 03-2017 a.i. Business Controller Procurement/Inkoop bij JDE 
 - Analyse en rapportage van Inkoopprijs Verschillen (PPV) 
 - Plannen en monitoren kostenbesparingsprojecten 
 
02-2016 tot 05-2016 a.i. Controller bij Van Gansewinkel Mineralz (Renewi) 

Van Gansewinkel is de Nederlandse marktleider in afvalinzameling en recycling  
(>3.000 werknemers)  
(Van Gansewinkel is in 2017 samengegaan met Shanks en daaruit is Renewi ontstaan) 

 
   Uitgevoerd Project 
   Afronden project ter implementatie van MD Navision (5 locaties) 

- Overzicht houden en oplossen van openstaande issues van de implementatie 
- Aansturen van project teamleden en applicatie beheer 

    
03-2015 tot 01-2016 Internationale reizen (Australië, India) 
 
03-2014 tot 02-2015 a.i. Controller bij Van Gansewinkel Mineralz (Renewi) 

 
Uitgevoerde projecten 
- Aansluiting operationele systemen van 5 productie locaties met het financiële 
system 
- Ontwerp en implementatie van Inkooporder (IT) system 
- Ontwerp en opstellen van de Proof of Concept (POC) voor een nieuw MS 
Navision ERP systeem. (Inclusief het opzetten van het project team en IT 
automatiseringen) 
- Aanpassen van het accounting systeem aan de nieuwe stortbelasting wetgeving 
- Optimalisering IT structuur (Process Improvement, Master Data) 
 
Verantwoordelijkheden als Plant Controller (alle productie locaties Mineralz) 
- Beheersen en verbeteren productie registraties en rapportages 
- Beheersen van integriteit Masterdata en IT software 
- Assisteren in het budget proces en de lange termijn business planning 
- Inkoop controlling 

 
10-2013 tot 02-2014 Internationale reizen (Noord en Zuid Amerika) 
 
05-2012 tot 10-2013 Interim Financieel Analist Cost of Goods bij ASML 

ASML is ‘s werelds grootste producent van machines voor computer chip 
productie (>10.000 FTE). Ik rapporteerde onder SOX en nam deel aan de financiële 
afsluitingen. 

    
   Behaalde resultaten: 

- Monitoren en afletteren van de financiële afspraken tussen ASML en hun 
grootste leverancier (€400M) 
- Meewerken aan IT projecten zoals voorraad migraties en optimalisaties 
- Implementeren van management rapportage tool voor forecasting (Spotfire) 
- Analyse van de COGS in de Bill of Materials van de 2 voornaamste product lines 
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Mijn verantwoordelijkheden binnen procurement en voorraad controlling 

   - Inkoopprijs verschillen analyse, forecasting en wereldwijde release 
- SOX controls, uitvoering en controle, inclusief rapportering en communicatie met 
de externe auditor 
- Kostprijzen. Verantwoordelijk (met 1 collega) voor de kostprijzen en de 
beheersing van het wereldwijde kostprijs proces inclusief prijs strategiën en 
voorraad herwaarderingen 
- Monitoren en releasen van de wereldwijde scrap, interne orders en 
voorraadverschillen 
- Uitvoeren van de (cycle) count procedures voor +€500M voorraadwaarde, 
inclusief rapportering en SOX documentatie 

   - Ik heb met LEAN gewerkt en hier bij ASML diverse trainingen in gevolgd 
 
09-2011 tot 03-2012 Internationale reizen (Azië) 
 
05-2009 tot 09-2011 Business Analist en Plant Controller bij Intertaste  

Intertaste (300FTE, €100M omzet) is een handel en productie bedrijf in kruiden, 
specerijen en sauzen zoals: Wyko, Conimex en Albert Heijn huismerk. (FMCG, 
Retail, Food) 
 
Behaalde resultaten: 
- Opstellen en handhaven van het verkoop- en productie jaar budgetten 
- Opzetten administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IC) 
- Invoering ABC costing en productie nacalculatie 
- Berekenen en managen van tenders en investeringen (business cases), zoals het 
3 jarig Wyko contract (>€30M omzet) 
 
Mijn verantwoordelijkheden:  
- Sales en cost controlling voor 3 business units (€86M omzet) en 2 fabrieken 
- Analyseren van de winstgevendheid (marge analyses, sales reports) 
- Opleveren van de management en KPI rapportages 
- Beheersen en optimaliseren van SAP FICO en SD 
- Financiële maandafsluitingen (OHW, productie, voorzieningen) 

 
09-2008 tot 04-2009 Auditor bij Deloitte, Eindhoven 

03-2008 tot 09-2008 Stage Deloitte, Eindhoven en Aruba 

Opleidingen en certificaten 
01-2016   Agile Scrum Foundation certificering 
07-2015   PRINCE2 Foundation en Practitioner certificering 
09-2015   MSP Foundation certificering (Managing Successful Programs) 
09-2005 tot 02-2006  Semester Universidad de Zaragoza, Spanje Faculteit voor bedrijfskunde. 
1997 tot 2003   Atheneum, Nieuwegein Profiel Natuur en Techniek. 

 
Taalvaardigheid  Nederlands, Engels: Vloeiend in woord en geschrift 
   Spaans: goed 
 


