CV van Peter
Doelstelling
Peter is een ervaren controller in Financial Accounting, Management Control en Project Control in
Bankwezen, Verzekeringwezen en Industrie.
Specialiteiten zijn:
- Begeleiden, analyseren, consolideren en ontwikkelen van financiële (gerelateerde) rapportages;
- Financieel gerelateerde zaken zoals Compliance, Informatie beveiliging en Automatisering;
- Ontwikkelen accounting procedures, handleidingen en richtlijnen.
Professionele doel is het optimaliseren van de planning & control van de organisatie. Voorkeur is zich
verder te ontwikkelen in de breedte van de financiële discipline i.p.v. specialiseren. Peter is een
prettige collega met een positieve instelling. Zijn vriendelijkheid zorgt voor een prettige werksfeer.
Door zijn rustige, positieve instelling en vriendelijkheid weet hij de gewenste informatie te krijgen. Hij is
altijd bezig met zijn vakkundige ontwikkeling en kan goed zelfstandig werken en heeft ervaring in het
begeleiden en sturen van projecten.

Werkervaringen
Masters in Finance B.V.
Opdrachtgever: ING Real Estate B.V.

Den Haag

Functie: Senior Associate Financial Reporting

08-2010 - heden

ING Real Estate B.V. en haar aparte entiteiten Real Estate Investment Management, Real Estate
Finance en Real Estate Development zijn onderdeel van ING Groep, een wereldwijd opererende
financiële instelling van Nederlandse oorsprong van bankieren, beleggen, levensverzekeringen en
pensioenen diensten aan meer dan 85 miljoen particuliere, zakelijke en institutionele klanten in meer
dan 40 landen met een divers personeelsbestand van ongeveer 107.000 mensen.
Werkzaamheden:
Peter heeft bij ING Real Estate gewerkt op de afdeling Finance Control & Reporting. De afdeling is
verantwoordelijk voor het consolideren en analyseren van financiële maand- en kwartaalrapportages.
Het bedrijf bestaat uit drie Business Lines, Finance (REF), Development (RED) en Investment
Management (REIM). ING Real Estate zit momenteel in een transitie proces. Er is besloten het bedrijf
op te splitsen. REF en RED vallen nu onder ING Wholesale Banking en REIM onder Global ING
Investment Management. REF en RED rapporteren rechtstreeks aan ING Groep. C&FR rapporteert
REIM en Holding aan de Groep. Momenteel worden de financiële afdelingen van C&FR en RED
geïntegreerd tot een afdeling Finance C&R.
Binnen deze afdeling heeft Peter de financiële maand- en kwartaalrapportages geconsolideerd en
geanalyseerd. Het opzetten en actualiseren van de financiële rapportages volgens IFRS en het
onderhouden van financiële processen om SOX compliant te blijven, behoorde ook tot zijn
werkzaamheden.
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Verder heeft Peter diverse DNB rapportages geconsolideerd en geanalyseerd. Tot slot heeft hij het
transitieproces ontvlechting ING Real Estate administratief begeleidt en ad hoc rapportages opgesteld.
Resultaat:
Peter was verantwoordelijk voor de maandelijkse rapportagecyclus van de Business Line REIM en
Holding. Daarnaast heeft Peter bijgedragen aan de integratie van de Finance afdelingen en de
ontvlechting van ING Real Estate.

International Financial Center & Exchange N.V.

Curaçao

Functie: Financial Controller

01-2009 - 07-2010

IFCE is een offshore financiële dienstverlener gevestigd in Curaçao, toegelaten door de minister van
Financiën en onder toezicht van de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen. IFCE biedt nietAmerikaanse onafhankelijke beleggingsadviseurs en hun niet-Amerikaanse klanten, kosten-efficiënte
toegang tot de mondiale kapitaalmarkten. IFCE levert de uitvoering, clearing en custody diensten
samen met back-office operationele ondersteuning, waardoor IFCE’s correspondent financiële
adviseurs zich kunnen concentreren op hun primaire doelen: het aantrekken, behouden van klanten
en hun beleggingsportefeuilles te beheren.
Werkzaamheden:
Peter was verantwoordelijk voor de financiële administratie en rapportage van twee ondernemingen fund administration en investment broker-dealership. Hiertoe heeft hij maandelijkse en jaarlijkse
financiële rapportages opgesteld en geanalyseerd. Verder heeft hij jaarverslagen en
budgetrapportages opgesteld.
Peter was ook verantwoordelijk voor financieel gerelateerde zaken zoals Cost sharing, Compliance,
Security en Manuals en ook werd hij betrokken bij belasting -, juridische - en HRM zaken. Hij heeft
leiding gegeven aan een kleine accounting team.
Tot slot heeft hij financiële rapportages, procedures, regels en richtlijnen ontwikkeld en onderhouden.
Resultaat:
Doordat het bedrijf snel is gegroeid en er diversen wisselingen zijn geweest binnen de Financiële
afdeling was de structuur en organisatie binnen het bedrijf m.b.t. de financiële werkzaamheden niet
optimaal. Peter heeft ervoor gezorgd dat een maandelijkse rapportagecyclus kwam en dat de
werkzaamheden gestructureerd werden. Ook heeft hij accounting manuals geschreven en proces
beschrijvingen gemaakt m.b.t. de werkzaamheden. Hij heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit en de
integriteit van de cijfers verbeterde en hij heeft de financiële administratie opgeschoond.
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Detachering
Opdrachtgever: Shell International Exploration & Production B.V.

Rijswijk

Functie: Project Controller

06-2007 - 12-2008

Shell is een groep energie- en petrochemiebedrijven die wereldwijd opereert, met ongeveer 101.000
medewerkers in ruim 90 landen. Shell speelt een sleutelrol in de energievoorziening, en probeert op
verantwoorde wijze -zowel economisch, milieutechnisch als maatschappelijk- aan de groeiende
energiebehoefte van de wereld te voldoen.
Werkzaamheden:
Peter was verantwoordelijk voor het opzetten en het uitvoeren van de project accountant activiteiten
van IT projecten binnen de verschillende Lines of Business. De project control moest verder worden
geoptimaliseerd en waar mogelijk gestandaardiseerd worden.
Hiertoe heeft hij de Financiële planning van program/ project managers met het plannen van
benodigde funding voor projecten ondersteund. Ook was hij verantwoordelijk voor het beheren van
budgetten en wijzigingen in budgetten van IT projecten.
Peter heeft investeringsvoorstellen gedaan m.b.t. het ondersteunen van project managers met het
opzetten van een IT project voorstel volgens het Project Delivery Framework (PDF). Verder heeft hij
project managers ondersteund met het opzetten van kooporders en het beoordelen van kooporders
op budgettoets. Tevens heeft hij ondersteuning geboden bij kostenevaluatie en het bepalen van
overlopende posten
Het rapporteren van financiële cijfers op maand/ kwartaalbasis aan project managers, program
managers en portfolio/ region managers behoorden ook tot zijn taken.
Resultaat:
De afdeling heeft een standaard rapportageproces ontwikkeld die integer en betrouwbaar is en
voldoet aan de “compliance” regels. Verder heeft de afdeling ervoor gezorgd dat alle project managers
voldoen aan de rapportage eisen en bij de project managers bewustzijn gecreëerd t.a.v. “financial
control”. Door regelmatig af te stemmen met de project managers heeft de afdeling inzicht gekregen in
de dagelijkse business van de project managers waardoor beide functiegroepen elkaar beter zijn gaan
begrijpen.

Detachering
Opdrachtgever: ABN AMRO N.V.

Amsterdam

Functie: Business Information Analyst

09-2006 - 05-2007

ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V en kan optreden
als aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar van verzekerings- en
kredietproducten en als aanbieder en/of uitvoerder van effectendiensten.
Werkzaamheden:
Binnen ABN AMRO Regio NL liep binnen de afdeling Finance Projects het project Claire-NL. Het doel
van dit project was: het opzetten van een nieuw General Ledger en een Local Data Warehouse en het
herstructureren van de financiële business en de ICT architecture.
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Peter was werkzaam binnen de werkgroep “Source Connection”. Het doel van deze werkgroep was de
eerste bronsysteem (sparen) aan te sluiten op de nieuwe architecture.
Verder was hij verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van de huidige bedrijfsprocessen en het
vaststellen van de vereisten. Ook heeft hij onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte in de
business en deze vertaald naar voorstellen.
Peter heeft tot slot voorstellen beschreven voor het aansluiten van bronsystemen en van toekomstige
boekingsgangen/ gebeurtenissen. Deze boekingsgangen heeft hij vertaald naar Business Rules.
Resultaat:
De werkgroep “Source Connection” heeft workshops en interviews gehouden om inzicht te krijgen in
de huidige business processen, de toekomstige architecture en de wensen van de business.
Vervolgens heeft “Source Connection” een oplossing beschreven voor het aansluiten van
bronsystemen. ABN AMRO werkt volgens het PA-IT model, de volgende documenten zijn opgeleverd:
Quick Scan, Business Process Model, Prioritised Requirements List en de Business Area Definition.
Peter heeft aan alle documenten een bijdrage geleverd en in het bijzonder de toekomstige
boekingsgangen beschreven voor het bronsysteem sparen.
In april 2007 is het project gestopt voor onbepaalde tijd. De reden voor deze beslissing waren de
overname perikelen van ABN AMRO door een externe partij. De werkgroep “Source Connection” was
op
dat
moment
bezig
met
het
review
proces
van
de
Business
Study.

ING Real Estate B.V.

Den Haag

Functie: Financial Accountant

08-2005 - 08-2006

ING Real Estate B.V. en haar aparte entiteiten Real Estate Investment Management, Real Estate
Finance en Real Estate Development zijn onderdeel van ING Groep, een wereldwijd opererende
financiële instelling van Nederlandse oorsprong van bankieren, beleggen, levensverzekeringen en
pensioenen diensten aan meer dan 85 miljoen particuliere, zakelijke en institutionele klanten in meer
dan 40 landen met een divers personeelsbestand van ongeveer 107.000 mensen.
Werkzaamheden:
Peter heeft gewerkt op de afdeling Control & Financial Reporting en was daar verantwoordelijk voor
het consolideren en analyseren van financiële maand- en kwartaalrapportages voor Directie en Groep
en had daarbij een begeleidende en sturende rol in financiële rapportages richting de diverse
Business Lines. Rapportage vond plaats aan de controller ING Real Estate en ING Groep.
Verder heeft Peter planningen gemaakt en workshops gepresenteerd voor de maand- en
kwartaalrapportages richting de diversen Business Lines. Het opzetten en actualiseren van financiële
rapportages volgens IFRS en US GAAP en het controleren op een consistente boekhouding conform
IFRS en US GAAP behoorde ook tot zijn taken.
Een ander punt was het controleren op de kwaliteit van rapportages en het consolideren en
analyseren van management rapportages. Peter had zitting in de werkgroep Financials PeopleSoft en
hij heeft tevens financiele processen onderhouden om SOX compliant te blijven.
Hij heeft ook diverse DNB rapportages en Liquidity Risk rapportages geconsolideerd en geanalyseerd.
Overige werkzaamheden waren: deelname in projecten, ad hoc rapportages en presentaties maken.
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Resultaat:
Zijn werkervaring heeft geleid tot een maandelijkse rapportagecyclus zonder incidenten en er zijn
enkele verbeterslagen gemaakt. Projecten die Peter hier heeft gestuurd zijn de
“Deelnemingenadministratie” en een structurele aanpak voor de US GAAP aanlevering. Ook heeft
Peter een bijdrage geleverd aan het SOx-project.

AEGON Nederland N.V.

Den Haag

Functie: Assistent Controller/ Teamcoördinator

11-1999 - 07-2005

AEGON Nederland is de Nederlandse werkmaatschappij van de beursgenoteerde AEGON N.V. Sinds
1983, toen AGO en Ennia fuseerden tot AEGON, heeft AEGON Nederland in de particuliere en
zakelijke markt een toonaangevende positie opgebouwd. AEGON biedt een breed assortiment aan
diensten, zoals collectieve en individuele pensioenen, levensverzekeringen, vermogensbeheer,
schadeverzekeringen, zorgverzekeringen, uitvaartverzekeringen, sparen en beleggen.
Werkzaamheden:
Bij AEGON heeft Peter gewerkt op de afdeling Financial Control AEGON Nederland en deed daar
zowel Financial Accounting als Management Control werkzaamheden. De afdeling was
verantwoordelijk voor het consolideren en analyseren van financiële maand- en kwartaalrapportages
en de Forecast- en het Budgetcyclus voor Directie en Groep. Peter was als teamcoördinator
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Rapportage vond plaats aan de controller
AEGON Nederland, Directie en AEGON N.V.
Cost control, budget en forecast vaststelling voor de stafafdeling behoorden ook tot zijn taken. Inzake
deze rapportages had Peter een begeleidende en sturende rol in de richting van de diverse Business
Units. Naast planningen maken voor de maand- en kwartaalrapportages en budgetcyclus had Peter
een leidende rol als afdeling bij implementatie/ upgrade van administratieve systemen.
Het maken van jaarverslagen en de controle op een consistente boekhouding en de kwaliteit van de
rapportage waren ook aspecten die binnen Aegon tot Peter zijn verantwoordelijkheden vielen. Hij
heeft ook management rapportages en de intranetsite (o.a. Accounting Manual (DAP, US GAAP,
IFRS) en uniforme rapportage regels) opgezet en beheerd.
Tot slot heeft Peter deelgenomen aan verschillende projecten, ad hoc rapportages opgesteld, de
vennootschapsbelasting bepaald en presentaties gemaakt voor de Chief Financial Office.
Resultaat:
Belangrijkste slag die Peter bij AEGON heeft gemaakt is het digitaliseren van het rapportageproces
via het netwerk. Project dat Peter heeft geleid is het project TRO (Tussenrekeningen nul) en hij heeft
een belangrijke bijdrage geleverd aan het IFRS- en SOx project.
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RVS Verzekeringen N.V.

Den Haag

Functie: Financieel Adviseur

03-1998 - 10-1999

RVS is één van de grotere Nederlandse financiële dienstverleners met eigen adviseurs in loondienst.
RVS geeft persoonlijk financieel advies bij klanten thuis en richt zich op pensioenen, verzekeringen en
hypotheken. Het bedrijf heeft al meer dan 170 jaar ervaring en bedient 1.4 miljoen particuliere klanten.
RVS is onderdeel van de ING Groep waardoor RVS haar klanten een optimale kwaliteit van producten
en dienstverlening kan bieden.
Werkzaamheden:
Het adviseren van particulieren op het gebied van verzekeringen, hypotheken, belastingen en
financieringen.
Resultaat:
Na analyse van de huidige financiële positie werd een voorstel gemaakt m.b.t. bovenstaande
onderwerpen.

Nationale Investeringsbank N.V.

Den Haag

Functie: Medewerker applicatiebeheer

03-1996 - 02-1998

NIBC biedt haar klanten expertise op het gebied van kredietverlening, voornamelijk de financiering
van lange-termijn activa. NIBC levert een breed scala aan maatwerkproducten en geïntegreerde
oplossingen voor cliënten binnen alle sectoren van Merchant Banking en Specialised Finance.
Merchant Banking stelt zakelijke cliënten, institutionele beleggers, financial sponsors en
ondernemende investeerders in staat hun activiteiten te laten groeien. NIBC adviseert, financiert en
investeert samen met haar met cliënten. Specialised Finance richt zich op het bieden van specifieke
financieringsexpertise. De retail markt activiteiten omvatten woninghypotheken in Nederland en
Duitsland via een aantal distributiepartners, en internetsparen via NIBC Direct.
Werkzaamheden:
Binnen de afdeling Informatisering & Automatisering liep het project “KIS”. Het werk betrof het testen
en in productie brengen van nieuwe geautomatiseerde kredietsystemen.
Het controleren van technische en functionele ontwerpen en het testen en in productie brengen van
nieuw geautomatiseerde systemen behoorden hierbij tot zijn taken.
Resultaat:
In augustus 1997 ging het nieuwe kredieten systeem “live”.
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Nationale Investeringsbank N.V.

Den Haag

Functie: Contractenbeheerder

10-1992 - 02-1996

Werkzaamheden:
Op de afdeling Commerciële Administratie werden kredieten geadministreerd en de uitbetalingen en
ontvangsten verwerkt.
De controle op invoer van nieuwe (en onderhouden van bestaande) leningsovereenkomsten waren
aspecten die Peter hier heeft gerealiseerd.
Verder heeft hij financieel-economische informatie richting zowel klant als organisatie verstrekt. Ook
was Peter verantwoordelijk voor de maandelijkse rapportering en het beheersen van
grootboekrekeningen en subadministraties.
Resultaat:
Na

invoer

en

controle

werd

een

krediet

vastgelegd

in

een

kredietensysteem.

Overige ervaringen
Ervaringen met Lotus 1.2.3. R5, Word Perfect 5.2, OS/2 Warp, Microsoft Office, Mediasurface, kennis
van intranet, internet en e-mail. Kennis van de administratieve systemen J.D. Edwards, PeopleSoft,
SAP en Twinfield.
Qua talenkennis beheerst Peter de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift. Het Engels is
goed in woord en geschrift. Het Duits en Spaans heeft hij ook redelijk onder de knie.
Peter heeft in de periode 02-09-91 t/m 01-09-92 zijn militaire dienstplicht vervuld (rang: korporaal en
functie: Alk-chauffeur).

Opleidingen
HOFAM; Qualified Controller opleiding, NIVE te Rijswijk
modules: Organisatie & Management, Bestuurlijke Informatie Voorziening, Externe Verslaglegging,
Management Control/
Interne
Verslaggeving, Financieel Management, Communicatie,
Bedrijfsfuncties, Scriptie. Diploma behaald in 2006.
S.P.D. Bedrijfsadministratie, Hogeschool Markus Verbeek Praehep te Amsterdam
vakken: Bedrijfscalculatie, Bedrijfseconomie I, Economische Technische Verschijnselen, Statistiek,
Bedrijfseconomie II, Communicatie en sociale vaardigheden, Belastingrecht, Bedrijfsrecht,
Bedrijfsadministratie, Bestuurlijke Informatie Voorziening. Diploma behaald in 2003.
M.E.A.O., Tinbergen college te Den Haag
vakken: Nederlands, Engels, Algemene Economie, Commerciële Economie, Bedrijfsadministratie,
Bedrijfseconomie
certificaten: Statistiek, Wiskunde
deelcertificaat: Fiscale Economie. Diploma behaald in 1991.
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H.A.V.O., Groen van Prinsterer college te Den Haag
vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde, Aardrijkskunde, Economie, Handelswetenschappen en Recht.
Diploma behaald in 1988.
M.A.V.O.-D, Groen van Prinsterer college te Den Haag
vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde, Aardrijkskunde, Natuur- en Scheikunde, Handelskennis.
Diploma behaald in 1986.

Cursussen











NIBE: Algemene Opleiding Bankbedrijf
Cursus Banking English
RVS verzekeringscursus;
- modulen: belastingen, verzorging en hypotheken
- vaardigheidstrainingen: adviserend verkopen, portefeuillebeheer en ontwikkeling
NIVE: cursus Assertief Communiceren
Cursus Basis Spaans (zelfstudie)
Basiskennis externe verslaglegging (ING cursus)
ABN AMRO cursussen: Compliance; Requirements Engineering & Management (REM/ UML/
BPM/ effectief schrijven); Intercultural Management; Duurzame ontwikkeling(Chronos);
Effectief schrijven Business English; Act to Protect Training (security en compliance)
SAP; modules: Features and Functions, Financial Accountant
Shell: Export Controls, Compliance, Information Security, Cognos Reporting
IFCE: AML (Anti-Money Laundering) & KYC (Know Your Customer) training

Persoonlijk
Naam
Geboortedatum
Woonplaats
Hobby’s

: Peter
: 24 april 1969
: Monster (nabij Den Haag)
: Voetballen, hardlopen, websites maken, digitale foto- en videografie.
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