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Opleidingen 

• 2017 – 2020  HBO Finance & Control, Avans Hogeschool, Breda (diploma) 

• 2016 – 2016 HBO Sport & bewegen, Hogeschool Zeeland, Vlissingen (overstap gemaakt 
   naar HBO Finance & Control) 

• 2009 – 2015  HAVO, SGM Roncalli, Bergen op Zoom (diploma) 
 
 

Cursussen en trainingen 
 

• Scope Finance Academy  
o Training: Hoe presenteer ik me op een professionele manier? 
o Cursus Timemanagement 
o Training: Persoonlijke effectiviteit 
o Maven Analytics; Excel Formatting Tips, Machine Learning 1 Data Profiling, Machine 

Learning 2 Classification, Machine Learning 3 Regression & Forecasting, Thinking Like 
an Analyst  

 
 

Profiel en vaardigheden 
 
Thierry is een ambitieuze en gemotiveerde financial die graag een stap meer zet dan van hem wordt 
verwacht. Als persoon is hij sociaal, flexibel, communicatief vaardig, leergierig, loyaal en betrokken. 
Daarnaast is Thierry cijfermatig en analytisch sterk, nauwkeurig, gestructureerd en een goede team 
speler. Ook heeft hij bovengemiddelde interesse in IT- en BI-oplossingen gerelateerd aan het finance 
vakgebied. 
 
Talenkennis:  

• Nederlands: moedertaal 

• Engels: goed 

 
IT vaardigheden 

• Microsoft Office;   Sterk in Excel, Access en kennis van VBA en Python 

• ERP systemen:    AFAS, BAAN IV, Microsoft Dynamics, NAV, Microsoft  
Dynamics AX, 4PS 

• Rapportage/Consolidatie: LucaNet, Exsion, Hyperion 

• BI/Progammeertaal:  Python, R, SQL, VBA, IQBS 
 

 

 

 

 

 

Werkervaring 

Juli 2020 – heden Interim Finance Professional bij Scope Finance Interim B.V. 
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Scope Finance zet financiële professionals in binnen het brede 

spectrum van Finance & Control en is NEN4400 gecertificeerd. 
 
 Uitgevoerde opdrachten: 
 

Juli 2020 – Jan. 2022 Assistent Controller  
Hoogendoorn Growth Management B.V. te Vlaardingen 
 
Hoogendoorn is een internationale organisatie actief in duurzame en 
gebruiksvriendelijke automatiseringsoplossingen en is onderdeel van 
Batenburg Techniek. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• Opstellen van prognoses en budgetten; 

• Budget 2021 & 2022 

✓ Ontwikkeling budgetteringsmodel t.b.v. gemakkelijke 

consolidatie 

✓ Transferpricing 

• Productmarge analyses (Hoogendoorn Growth Management) 

✓ HGM Canada, HGM Azië & HGM Nederland 

• Project control: 
Projectenrapportage geautomatiseerd in Acces 

✓ Dashboard IAS (projectevaluatie: uren, cashflow, POC …) 

✓ Access database (samenstelling project (software, 

hardware & uren) 

✓ Access database (afgesloten projecten analyse HGM) 

• Voorbereiding ERP-implementatie van AX naar 4PS Business 

Central (BC) (Dynamics) 

✓ Opleiding financiële medewerkers (inkoopfacturen, 

verkoopfacturen & exsion)  

✓ Procesbeschrijvingen & testen + documenteren 

workflows 4PS BC. 

• Verzorgen van het debiteurenbeheer 
✓ Opzet debiteurenrapportage 4PS 

• Verzorgen van maand-, kwartaal- en jaarafsluitingen 

• Diverse accountantsvraagstukken (PBC-lijst) 

• Beheer materiële vaste activa 

• Verzorgen van BTW & ICP aangiften 

• Professionalisering / onderhouden van verschillende 

rapportages. (o.a. script geschreven in Python) 

• Beheer van de kasstromen 

• Beheer materiële vaste activa 

• Overdracht werkzaamheden nieuwe jr. assistent controller  

• Uitvoeren van ad hoc analyses o.a. de WKR 

 

 

 

Jan 2020 – Juni 2020  HBO- Afstudeerstage bij Kweekers B.V., Terheijden 
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Kweekers B.V. is een IT consultancy organisatie, o.a. het verzorgen 
van implementatietrajecten bij klanten ERP AFAS. 

 
    Afstudeeronderzoek: 

Hoe kunnen cashflow/liquiditeit issues vroegtijdig gesignaleerd en 
geborgd worden in het managementinformatiesysteem AFAS 

 
Werkwijze: 

• Opstellen van kasstroomoverzichten volgens de directe en 
indirecte methode 

• De grondslag voor beide kasstroomoverzichten was een 
betrouwbare gebudgetteerde winst- en verliesrekening en 
balans 

• Huidige budgetteringstechniek bleek niet betrouwbaar, 
hierdoor het budget vanaf de grond af aan opnieuw 
opgebouwd 

• Per grootboeknummer is een forecast gemaakt om 
uiteindelijk te komen tot een budget  

• Uiteindelijk is het proces geborgd door het maken van een 
relatief eenvoudig input-blad, dat periodiek geüpdatet dient 
te worden door het management. Hiervoor zijn taken 
ingepland in AFAS, deze taken geven een melding wanneer 
een taak dreigt te vervallen. 

 
 
Juli 20219 – Maart 2020 Assistent Controller bij Fokker Elmo B.V. te Hoogerheide 

(parttime naast HBO studie) 
 

Fokker Elmo is onderdeel van GKN Aerospace, specialist in het 
ontwerp, ontwikkeling en productie van lichtgewicht constructies, 
modules en landingsgestellen voor de luchtvaart- en defensie-
industrie. 

 
Op de afdeling controlling heeft Thierry een assisterende rol vervuld 
op het gebied van business control en financial control. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• Voorbereiden van presentaties voor verschillende afdelingen 

• Boeken van journaalposten 

• Consolidatie van projectcijfers 

• Onderhouden Excel-rapportages (KPI’s) van afdelingen in NL 

• Onderhouden van Excel-rapportages (KPI’s) t.b.v. Nederland, 
Turkije, China en India 

• Voorbereiden van forecastrapportages voor de financial 
controllers 

• Volledig opnieuw inrichten van Excel-rapportages  

• Specifieke rapportages geautomatiseerd in Access 

• Opzetten van rapportages met behulp van IQBS 

• Alloceren van kosten budget 2020 

• Doorrekenen van interne uurtarieven 

• Diverse adhoc werkzaamheden 
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2018 – 2019  Assistent Controller HBO- stage (fulltime) bij Fokker Elmo B.V. te 
Hoogerheide 

 
Meewerkstage waar Thierry een assisterende rol had voor de 
business controller. 

 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• Voorbereiden van presentaties voor verschillende afdelingen 

• Boeken van journaalposten 

• Onderhouden Excel-rapportages (KPI’s) van afdelingen in NL 

• Onderhouden van Excel-rapportages (KPI’s) t.b.v. Nederland, 
Turkije en China 

• Voorbereiden forecastrapportages voor financial controllers 

• Beschrijven van processen en procedures 

• Opstellen handboek voor stagiairs 

• Diverse ad hoc financiële werkzaamheden (o.a. steekproef 
van Deloitte waarbij de opbouw van de VVP verantwoord 
moest worden van verschillende artikelen) 

 
 


