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Opleidingen 

• Post-Master Registeraccountant (RA), Erasmus Universiteit Rotterdam (diploma) 
• MSc Accounting, Auditing & Control, Erasmus Universiteit Rotterdam (diploma) 
• HBO Bedrijfseconomie, HES Rotterdam (diploma) 

Minor ‘International Business & Control’ gevolgd aan de Satakunta University of Applied Sciences in 
Pori (Finland) 

• VWO, C.S.G. Willem van Oranje, Oud-Beijerland (diploma) 
• HAVO, C.S.G. Willem van Oranje, Oud-Beijerland (diploma)  

 

Trainingen en cursussen  
 

• Scope Academy 

o Maven Analytics 

o Cursus Time management 

o Training: Hoe presenteer ik me op een professionele manier 

o Training: Leiderschap deel I 
• Diverse vakinhoudelijke trainingen en cursussen vanuit PWC 

• Verdiepende ESG Training: implementatie CSRD – Green by Blue 

 
 

Profiel en vaardigheden  
 

Rob is een prettig en toegankelijk persoon in de omgang, no nonsense, goede sparringpartner. Pakt 

dingen snel op, is analytisch sterk, kan goed hoofd van bijzaken onderscheiden en is een goede 

teamplayer. Rob is een vakinhoudelijk sterke financial met bewezen trackrecord in de Big4. 

 

Talenkennis:   

• Nederlands: moedertaal 

• Engels: goed 

 

IT vaardigheden:   

• Goede kennis van de Microsoft Office pakketten waaronder sterk in Excel 

• Financiële pakketten: Exact Globe Next, Synergie, Fusion, Accountview en diverse andere 

financiële pakketten 
• Veel ervaring in data-analyse t.a.v. financiële gegevens en administratieve processen 

 
Expertise: 

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

 
Mrt 2022 – 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: 
 
Mrt 2022 – Mei 2023 Interim Finance Manager / Controller bij 

 Hatenboer-Neptunus Holding B.V. te Schiedam 
 
Hatenboer-Neptunus Holding B.V. is een internationale marktleider 
op het gebied van veilig (drink)water aan boord en 
drinkwaterbeheersing binnen de offshore en maritieme industrie.  
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• Verantwoordelijk voor de aansturing, coaching en 
begeleiding van het finance team bestaande uit 5 
medewerkers inclusief een verdere professionalisering 

• Het informeren en deelnemen aan overleggen met de 
directie & RvC inclusief aanbevelingen initiëren ter 
verbetering van de organisatie 

• Verantwoordelijk voor betrouwbare financiële data en cijfers 
en in het verlengde daarvan de maandelijkse reporting & 
analyses (Dutch GAAP) 

• Opzetten en implementeren kostendoorbelastingsystematiek 
van Holding naar opco’s 

• Verantwoordelijk voor de coördinatie van de 
accountantscontrole van de gehele groep 

• Opstellen diverse (accounting) memo’s 

• Optimalisatie van interne administratieve bedrijfsprocessen 

• Opzetten en implementeren van een project monitoring & 
control systeem t.b.v. de onderhanden projecten 

• Verantwoordelijk voor de realisatie van BI dashboards voor 
diverse afdelingen en directie 

 
 

2013 – feb 2022  Register Accountant bij PricewaterhouseCoopers (PWC) te 
    Rotterdam 
 

2020 – 2022   Manager Audit 
2015 – 2020     Senior Associate 
2013 – 2015    Associate 

 
    Taken en verantwoordelijkheden: 

• Verantwoordelijk voor het leiden van jaarrekeningcontroles 
t.b.v. nationale en internationale klanten  

• Klantenportefeuille o.a.: Projectenorganisaties, 
Productiebedrijven, Vastgoed, Dienstverlening en Stichtingen 

• Opstellen en uitvoeren van controleplannen 

• Monitoren van planning en budgetten en opstellen van 
voortgangsrapportages  
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• Aansturen en coachen van assistenten inclusief managen van 
de planningen 

• Uitvoeren van interim controles, controles AO/IB 

• Uitvoeren van bijzondere opdrachten 

• Aanspreekpunt voor klanten 

• Vanuit de praktijkopleiding tot Registeraccountant het 
begeleiden, coachen en beoordelen van trainees gedurende 
hun praktijkstage 
 

 

2012 – 2013   Assistent Controller bij BCA 
 
    Taken en verantwoordelijkheden: 

• Verzorgen van maand- en jaarafsluitingen 
• Opstellen van rapportages inclusief analyses 

• Verwerken van de salarisadministratie 
 

2010 – 2012   Administrateur bij Coors Interieurbouw 

    Taken en verantwoordelijkheden: 

• Verzorgen van debiteuren- en crediteurenadministratie 
• Opstellen balansdossiers t.b.v. de accountantscontrole 
• Uitvoeren van grootboekcontroles 

• Inrichten en verbeteren van bedrijfsprocessen 


