
 

 

 

TOTALLY 

IN CONTROL 
 

 

Profiel 

André de Bruin 

Persoonlijke gegevens 

Naam  
W.A. de Bruin    
 
Roepnaam 
André 
 
Geboortedatum  
21-07-1960 
 
Woonplaats  
Giessenburg 
 
Omgeving opdrachten 
Rotterdam, Utrecht, s’Hertogenbosch, Breda, Eindhoven, Nijmegen en Arnhem 
 
Tarief 
In overleg 
 
Eigenschappen 
Resultaatgericht, overzicht, samenwerkend, bedrijfskundig en creatief 

 

 

 

 

Beschikbaar vanaf 1 maart 2020 in interim-rollen  

binnen de Non-profit sector als: 

- Senior medewerker Financiën 

- Teamleider Financiële Administratie 

- Financieel Adviseur 

- Controller 

- Financial Controller 

- Project Controller 
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IN CONTROL 
 Recente opdrachten 

Financieel Adviseur       - Ministerie van Landbouw 
01-10-2019 t/m heden 
-In kaart brengen van bestedingen en resultaten over de periode 2018-2019 
-Financiële planning, controle en kwaliteit bewaken voor de periode 2020-2021 geïniteerd 
en systematisch opgezet 
-Structureren van toekomstige(na 2021) afstemmingen tussen beleid en uitvoering van het versterkte 
handhavingsbeleid mest 

 
Senior financieel medewerker      - Gemeente Ronde Venen 
01-01-2019 t/m 01-09-2019 
-Codering en afwikkeling inkomende facturen                                                               
-Administratief/registratieve ondersteuning budgetbeheerders en budgethouders           
-Zorgen voor de afwikkeling van facturen na goedkeuring van de budgethouder           
-Ondersteuning kassier bij de verwerking van bankafschriften                                          
-Schade- en polissendossiers verzekeringen beheren 
-Het voeren van sub administraties                                                                                   
-Voorbereiden van betaalronden voor en controle daarvan                                               
-Afwikkelen van openstaande vorderingen                                                                       
-Het periodiek vervaardigen van financiële overzichten en rapportages                           
-Onderhouden contacten met crediteuren                                                                          
-Diverse werkzaamheden inzake implementatie financieel pakket U4F                                                                                 -
Jaarrekening 2018 werkzaamheden-Investeringsvraagstukken financieel uitwerken t.b.v. management en adviseurs  

 
Senior financieel medewerker      - Gemeente Loon op Zand 
01-01-2018 t/m 01-12-2018 
-Optimalisatie K2F en betere aansluiting met andere applicaties zoals bijv. GISVG 
-Deel jaarrekening samenstellen conform BBV-eisen. O.a. MVA,IVA, financiële rekeningen,    
  exploitatie, NUBBV, enz. 
-Aanleveren GREX % 2017, idem rekenpercentages begroting 2019 
-Bewaken en onderhouden brugstaat jaarrekening 2017 tijdens werkzaamheden jaarrekening  
 2017. 
-Opstelling aansluiting kosten vs. opbrengsten lokale heffingen 
-Diverse interne werkzaamheden zoals opzet investeringsplanning 2019-2022 
-Afstemmingen met accountant inzake voortgang jaarrekening 2017 
-Ondersteuning consulenten en budgethouders bij vraagstukken ,begrotingswijzigingen en      
 vervolgens aanleveren onderliggende stukken(cijfers en tekst) 
-Begroting, afdelingstarieven 2019. 
-Financiële administratie: Key2Finance 

 
Senior financieel medewerker                   - Waterschap Rivierenland 
01-08-2017 t/m 31-12-2017 
-Ondersteuning afdeling financiën in verband met conversie financieel pakket van 
  Oracle naar Unit4 
-Balansdossier bijwerken 
-Diverse rollen binnen inkoopfacturen en wekelijkse betalingstraject 
-Financiële administratie: Oracle en Read Soft 

 
Financieel medewerker                 - Gemeente Lansingerland 
01-05-2017 t/m 31-07-2017 
-Ondersteuning afdeling financiën in verband met zwangerschapsverlof   
-Financiële administratie: Key2Financien en Corsa 
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 Functies in opdrachten verleden  

vanaf 2014 tot 2016 

Medewerker jaarafsluiting                - Vivare 
01-11-2015 t/m 01-03-2016 

 

Plantcontroller                 - Arkema 
01-07-2015 t/m 01-11-2015 

 

Controller                  - Mammoet Salvage 
01-09-2015 t/m 31-10-2015 

 
Coördinator CFA              - Veiligheidsregio Rijnmond Rotterdam 
01-06-2014 t/m 01-05-2015 

 

Andere vervulde functies tot 2014 
Administrateur, project administrateur, projectcontroller, financial controller, financial 
manager, business controller, assistent controller, hoofd administratie en administrateur 

 
Opleidingen, kwalificaties en hobby’s 

Opleidingen 
HEAO-BE opleiding    Utrecht, 1981-1985,  
MEAO-administratieve richting             Dordrecht, 1976-1979 
MAVO-IV    Hardinxveld-Giessendam, 1972-1976 
 
Certificaten 
VCA-Vol (2011) 
BTW cursus Bestuursacademie (2015) 
 
Referenties 
Op aanvraag beschikbaar 
 


