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Opleidingen  

• Master Controlling, Nyenrode Business Universiteit (studerend) 
• Post Bachelor Controlling, Nyenrode Business Universiteit (diploma) 
• HBO Bedrijfseconomie, Hogeschool Rotterdam (diploma)  

 

Cursussen en trainingen  

 

• Scope Academy 
o Training Hoe presenteer ik me op een professionele manier? 
o Training Power BI 
o Time Management cursus 
o Training Persoonlijke effectiviteit 
o Maven Analytics: Excel Analytics, Excel Formatting, Excel Pivot Tabel, Excel Data Viz, 

Excel Productivity 
o SQLBI: Power BI dashboard design, Data modelling for Power BI, Introducing DAX 

• Microsoft Office Specialist Excel 
 

 

Profiel en vaardigheden  
  

Corné is een prettig persoon in de omgang, representatief, hands on en cijfermatig sterk. Daarnaast 

is hij accuraat, proactief, pakt dingen snel op en heeft sterk affiniteit met IT en processen. Een goede 

teamspeler met groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

  

Talenkennis:  

• Nederlands: moedertaal 

• Engels: goed 

  

IT kennis:   

• Goede beheersing van de MS Officepakketten waaronder sterk in Excel en Power BI 

• Financiële pakketten: Navision, Infor, Oracle Fusion, Exact Online, MLE, Audition, Cash 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

voor professionals in Finance & Control  

3 

Werkervaring  

Nov 2019 – heden  Interim Finance Professional bij Scope Finance Interim B.V.   
   

Scope Finance zet financiële professionals in binnen het brede 
spectrum van Finance & Control en is NEN4400 gecertificeerd. 

     

  Uitgevoerde opdrachten: 

 

 Apr 2022 – heden Financial Controller bij Boerman Groep te Delft en 

Hardinxveld Giessendam 

 

   Boerman Groep is een familiebedrijf en als logistiek dienstverlener 
    actief in de transportwereld. De Boerman Groep bestaat uit:  
   Boerman Transport, De Jong Transport, VCT Container Transport, 
   Zwatra & Plus Unit Service met elk bedrijf eigen specialismen.  

 

 Taken en verantwoordelijkheden: 

• Voorbereiden van de maandafsluitingen t.b.v. 8 entiteiten 

• Voorbereiden van de maandelijkse management 

rapportages 

• Analyse van kosten versus budget incl. signaleren en 

rapporteren van afwijkingen 

• Verzorgen van fiscale aangiften waaronder accijnsaangiftes 

• Uitvoeren van ad hoc analyses t.b.v. het management 

• Uitvoeren van kostprijsanalyses, marge analyses en data 

analyse t.b.v. Business Control 

• Controle op diverse financiële processen waaronder 

debiteuren en crediteuren 

• Uitvoeren van Balans en P&L controles 

• Optimaliseren van processen 

• Pro-actief aanleveren van financiële cijfers en kengetallen 

t.b.v. directie en management 

• Rapporterend aan de Group Controller  

 

 

 Juli 2021 – Mrt 2022 Financial Controller bij Kent plc. Pernis R’dam 

 

KENT plc is een technisch dienstverlener actief in de branche olie en 

energie met het hoofdkantoor in Dubai. De kernactiviteiten van het 

bedrijf zijn: Construction & Hookup, Turnaround, Maintenance & 

Modifications en Specialist Technical Solutions. 

 

     Taken en verantwoordelijkheden: 

• Bijdrage geleverd aan periodieke afsluitingen door o.a. het 

opstellen van balansspecificaties, controles van cost accruals 

en opstellen van managementrapportages 
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• Cost report opgesteld voor rapportage aan de groep. Betrof 

alle projecten in Excel waarin periodiek de kosten, 

opbrengsten en marges kunnen worden geanalyseerd 

• Diverse aansluitingen gemaakt (fixed assets, rekening 

courant, voorraden en omzet) ook i.c.m. accountants-

controle. Maandelijks aansluiting subadministratie (o.a. 

Accounts Payable/Accounts Receivable) 

• Budget/forecast voor 3 jaar opgesteld voor KENT Group wat 

betreft beide business units in Nederland 

• Afstemmen van cijfers en analyses met management, 

sparringpartner voor de Finance Manager, deelname aan 

verschillende meetings met KENT Group uit Dubai 

• Uitvoeren van diverse ad-hoc analyses (kosten, opbrengsten 

en marges van de projecten en de input van de basis cost 

rates in de projectadministratie) 

• Mijn bijdrage vanuit Finance geleverd aan de optimalisatie 

van diverse rapportages naar Power BI 

 

Nov 2019 – Juni 2021 Assistent Controller bij KENT plc te Pernis 

(R’dam) 

 

Taken en verantwoordelijkheden: 

• Voorbereiden datamigratie van Infor10 naar Oracle  

(supplier-, customer-, fixed assets- en Inventorydata) 

• Back-up voor de crediteurenadministratie 

• Het opstellen van investeringsvoorstellen en deze verder 

doorberekend 

• Bijdrage geleverd aan periodieke afsluitingen door o.a. het 

opstellen van balansspecificaties, controles van cost accruals 

en opstellen van managementrapportages 

• Opstellen van diverse analyses van tussenrekeningen en 

suppliers o.a. m.b.v. kengetallen 

• Diverse aansluitingen gemaakt (fixed assets, rekening 

courant, voorraden en omzet) ook i.c.m. accountants-

controle. Maandelijks aansluiting subadministratie (o.a. 

Accounts Payable/Accounts Receivable) 

• Betalingen/cash management: de cashflow per week 

beheerd, betalingen uitgevoerd en cashflowplanning 

gemaakt 

• Optimaliseren van diverse processen en rapportages. 

Geholpen bij de inrichting en automatisering van het 

betalingsproces in Oracle. Daarnaast het Purchase to Pay 

proces gemodelleerd volgens BPM methodiek om inzicht en 

structuur te creëren voor de ISO audit, rollen te kunnen 

verdelen, knelpunten te kunnen constateren 
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• Procesbeschrijvingen ingericht o.b.v. bovenstaand genoemd 

Purchase to Pay proces 

 

 


