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Opleidingen 
 

• Praktijkopleiding Register Accountant, Tilburg University (diploma) 
• Post Master Accountancy, Tilburg University (diploma) 
• Master Accountancy, Tilburg University (diploma) 
• Bachelor Bedrijfseconomie, Tilburg University (diploma) 
• Atheneum, Altena College Sleeuwijk (diploma) 

 

Trainingen en cursussen  
 

• Scope Academy 

o Maven Analytics: 
✓ Excel formulas and functions 
✓ Excel charts and graphs 
✓ PowerBI 

o Cursus: Time Management 

o Training:  Hoe presenteer ik me op een professionele manier? 

o Training: Persoonlijke effectiviteit 

o Training: Feedback geven & ontvangen 

o Training: Leiderschap 
• BHV 
• English for Business Economics 
• Verdiepende ESG Training: implementatie CSRD – Green by Blue 

 
 

Profiel en vaardigheden  
Stephan is een prettig, flexibel en toegankelijk persoon in de omgang. Hij maakt makkelijk contact, is 

een verbinder en goede sparringpartner. Is vakinhoudelijk sterk, analytisch en kan goed organiseren 

en plannen. Vindt het leuk om kennis over te brengen op andere mensen en toegevoegde waarde te 

leveren aan organisaties.  

 

Talenkennis:   

• Nederlands:   moedertaal 

• Engels:   uitstekend 

• Duits:    voldoende 

 

IT vaardigheden:   

• Microsoft Office: Excel, basiskennis Power BI  

• Financiële pakketten:  SAP, Navision, Exact Online, Syntess, LucaNet, Pluriform en Muis 

 
Expertise: 

• ESG: kennis van de CSRD-wetgeving op het gebied van strategie, proces- en controle en 

dashboarding en verantwoording  
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Werkervaring  
 

Juni 2021 – heden  Interim Finance Professional  Scope Finance Interim B.V.  
 

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

 
    Uitgevoerde projecten: 

 
Dec 2022 – heden Finance Manager Constructif, Dordrecht 
 
Constructif bouwt, renoveert, verbouwt en onderhoudt 
hoogwaardige en duurzame bouwkundige werken voor zowel de 
woning- als utiliteitsbouw. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• Verantwoordelijk voor de finance afdeling bij Constructif B.V. 
en haar dochterentiteiten 

• Aansturen van de afdelingen facturatie, debiteurenbeheer, 
crediteuren en grootboekbeheer inclusief het optimaliseren 
van interne administratieve bedrijfsprocessen 

• Regelen en onderhouden van verzekeringen  
• Signaleren eventuele knelpunten en tijdig anticiperen op 

mogelijke knelpunten 
• Samenvoegen en optimaliseren operationele 

bedrijfsprocessen van overgenomen entiteit(en) 
 

Okt 2021 – nov 2022 Financial Controller 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• Opzetten nieuwe functie Financial control 
• Verantwoordelijk voor betrouwbare financiële data en cijfers 
• Verantwoordelijk voor consolidatie van +/- 20 

groepsmaatschappijen 
• Verantwoordelijk voor maand-, kwartaal-, en jaarafsluiting 

proces c.q. opstellen financiële rapportages inclusief review 
van de W&V en balansposities 

• Implementatie financiële consolidatietool (LucaNet) 
• Opstellen (geconsolideerde) jaarrekeningen o.b.v. Dutch 

Gaap 
• Eerste aanspraakpunt externe audits 

 
Jun 2021 – sept 2021 Finance Manager Verschuren Interieurbouw, 
Eindhoven 

 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• Verantwoordelijk voor de afdeling Finance 
• Verantwoordelijk voor de debiteuren- en crediteuren-     

administratie, grootboekadministratie (meerdere entiteiten), 
projectadministratie, BTW aangiften, salarisadministratie, 
loonbelasting en verzekeringsbeheer 

• Leiding over team (2 FTE) 
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• Verantwoordelijk voor de maandelijkse afsluitingen incl. de 
coördinatie hiervan 

• Verantwoordelijk voor het opstellen, monitoren en rappor-
teren over resultaten met betrekking tot de financiële 
jaarplanning en budget(ten) 

• Signaleert evt. knelpunten en stelt verbeteringen voor met 
betrekking tot de financiële jaarplanning en budget(ten) 

• Vertaalt strategische doelstellingen in duidelijke KPI’s 
• Verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van 

betrouwbare operationele en financiële management-
informatie 

• Verantwoordelijk voor het aanleveren en analyseren van 
gegevens ten behoeve van de maandelijkse rapportages, 
budgetten en forecasts van projecten 

2015 – mei 2021 Junior Manager Audit Deloitte Accountants & Adviseurs, Breda 
(traject doorlopen van assistent tot junior Manager) 

 
    Taken en verantwoordelijkheden: 

• Lid van verschillende auditteams voor middelgrote en grote 
(inter)nationale klanten, onder andere actief in productie, 
foodsector, bouw- en projectensector, handel, zakelijke 
dienstverlening en publieke sector (Dutch GAAP, IFRS) 

• Uitvoeren van jaarrekeningcontroles en complexe balans-
posten 

• Uitvoeren van interim controles 

• Verantwoordelijk voor het opstellen van planningen, bud-
getten en bepalen van meerwerk, daarnaast het bewaken 
van de planningen en de budgetten inclusief afstemming 
met opdrachtgevers 

• Beoordelen en advisering interne beheersing en inregelen 
van de interne processen 

• Begeleiden en aansturen van assistenten (teams variërend 
van 3 tot 6 personen) 

• Onderhouden van contact met klanten 

• Uitvoeren van bijzondere controle opdrachten zoals de NOW 
regelingen en diverse compliance onderzoeken 

• Controle op projectadministraties, OHW posities en advi-
sering t.a.v. projectwaarderingen 

• Bepalen van marktwaarderingen van voorraden 

• Beoordelen van door opdrachtgevers opgestelde fiscale 
posities, actieve/passieve latenties, tijdelijke/permanente 
verschillen 

• In beeld brengen en adviseren van IT omgevingen, zowel 
general IT controls als application controls, change mana-
gement en recovery 

 

 
2006 – heden Bijlesdocent Wiskunde, Management & Organisatie en Economie 

 
 


