
 

 

 

TOTALLY 

IN CONTROL 
  

Profiel 
Persoonlijke gegevens 
 
Geboortedatum  
15-08-1986  
 
Woonregio 
Rotterdam 
  
Omgeving opdrachten 
Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Breda, Roosendaal en Utrecht. 
 
Tarief 
In overleg 
 
Eigenschappen 
Teamplayer, analytisch, sociaal, proactief en een rustige benadering.  
 

 

 

 

- Vanaf april fulltime beschikbaar tot eind augustus  

 

binnen de Non-profit sector in de rollen: 

- Adviseur VIC 

- Adviseur AO/IC 

- Auditor  

- Business Controller 
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Recente opdrachten 

 
Auditor                               - Mazars 
Januari 2020 - heden 
- het zelfstandig uitvoeren en begeleiden van quality reviews (opzet, bestaan en werking) op het gebied 
van KYC voor een buitenlandse Financiële instelling onder de voorwaarden van een ISAE3000.  
- binnen het team mijn expertise op het gebied van KYC delen en toepassen. 
- het begeleiden van een junior associate op het gebied van KYC en audittechnieken.  
- het overbrengen van mijn kennis op het gebied van KYC binnen Mazars als ook met de klant.  
- het binnen de deadlines opleveren van het auditdossier compliant is met de geldende ISAE3000 
standaarden en die door de senior manager/partner efficiënt en effectief te reviewen is. 

 
Audit begeleider         - Bilfinger 
Oktober 2019 – december 2019 
- ondersteunen bij een, door derde uitgevoerde, audit (agreed-upon procedures) op een door Bilfinger uitgevoerd 
proces. De ondersteuning aan de kant van Bilfinger heeft betrekking op; het inventariseren van de benodigde stukken, 
het structuren van de aan te leveren stukken, het opbouwen van een audit dossier (inclusief control testing), het 
begeleiden van de auditors gedurende de audit en opvolging geven aan follow-up werk. 
- het op voorhand identificeren van mogelijke audit bevindingen, zodat er geen verrassingen zijn tijdens de audit.  
- vanuit mijn ervaring met zowel controlling als auditing heb ik een goede brug geslagen tussen de auditors en de 
business. Opgeleverde stukken vanuit de business vertalen naar de auditvraag, waardoor zowel de business als de 
auditors hun werk efficiënter konden doen. 
 

Business Controller                      - Belastingdienst 
Januari 2019 - juni 2019 
- enerzijds had ik de rol van tweedelijnscontroller voor de keten Gegevens binnen de Belastingdienst. Hierbij was ik 
verantwoordelijk voor het adviseren en controleren van de activiteiten die vallen in dit keten, waaronder 
projectverantwoordingen en de planning en control cyclus. Hiervoor was ik deelnemer aan de portfolioboard (MT 
niveau) van het keten en de ketentafel (MT niveau). Anderzijds adviseerde ik het hoofd Control Primaire Proces bij 
het inrichten van zijn afdeling. Dit naar aanleiding van de implementatie van de topstructuur binnen de 
Belastingdienst en de hieraan verbonden nieuwe control afdeling en governance. 
- het adviseren over projectmonitoring, risicoanalyses en bewaken portfolio afspraken met het DT voor het keten 
gegevens. 
- het in kaart brengen van taken en verantwoordelijkheden van de nieuwe afdeling en concern directie. Vanuit hier 
geadviseerd over de gehele governance van de Belastingdienst. Mede initiatiefnemer en schrijver van een algeheel 
governance statuut. 
 

Auditor             - Deloitte 
Maart 2018 - december2018 
- het zelfstandig uitvoeren, vastleggen en rapporteren van activiteiten conform de geldende standaarden als 
Independent Reviewer binnen een COS 3000 audit voor een financiële instelling. 
- kwalitatief goede werkzaamheden uitgevoerd.Dit blijkt uit de uitgevoerde reviews op mijn werk. Hierdoor een snelle 
doorlooptijd van mijn werkzaamheden. 

Functies in opdrachten verleden  
vanaf 2008 tot 2018 

Adviseur AO/IC            
-  European Central Counterparty N.V. 
2017 t/m 2018 

 

Auditor/assistent manager Internal Audit          
- PWC (diverse opdrachten)  
2015 t/m 2017 
 

(Business) Controller           
- Rabobank  
2008 t/m 2015 
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Opleidingen en kwalificaties  

Opleidingen 
MSc   Controlling     Breukelen, 2016  
QC   Qualified Controller    Utrecht, 2014 
HBO   Bedrijfseconomie    Rotterdam, 2009 
MBO   Administrateur    Spijkenisse, 2006 
 
Andere opleidingen 
Power BI level 2  2019 
Power BI level 1  2019      
QMS auditor / lead auditor  2016 
 
Referenties 
Op aanvraag beschikbaar. 
 


