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Geslacht 

Man 

Geboortedatum 

20-12-1991 

 

Woonplaats 
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  JEROEN VAN LAAK 

OPLEIDINGEN 
 

BI Academy 

Jun 2022  -  heden 

Kasparov BI, Breda 

 

Master Human Movement Sciences 

Sept 2016 - jan 2018 

Vrije Universiteit, Amsterdam 

Diploma behaald 

 

Premaster Human Movement 

Sciences 

Sept 2015 - jun 2016 

Vrije Universiteit, Amsterdam 

Diploma behaald 

 

HBO, Leraar Lichamelijke Opvoeding 

Sept 2010- jun 2014 

Fontys Sporthogeschool  

Diploma behaald  

 

Havo 

2004-2009 

Sint-Odulphus Lyceum, Tilburg 

Diploma behaald  

 

 

 

 

CURSUSSEN  
 

PL-300 Data analyseren met Power BI 

Power BI Advanced  

Power BI Fundamentals  

 

SAS Macro Language 1:  

Essentials (2022) 

 

SAS Programming 2:  

Data Manipulation Techniques (2020) 

 

Venn Life Sciences PK Course  

ICH-GCP Whitehall (2019) 

 

SAS Programming 1:  

Essentials (2018) 

 
 
SOFTWARE  
 

Power BI   

DAX 

SAS Enterprise guide 9.4  

SAS Enterprise guide  

Phoenix WinNonlin 8.1  

TIBCO Spotfire 

Excel 

 
 
TALEN 
 

Nederlands: Moedertaal 

Engels: Goed 

 



 

 

WERKERVARING 
 

Interim Power BI Specialist 

Kasparov BI, Breda 

www.kasparov-financials.nl  

juni 2022  –  heden 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Data analyseren en organisaties adviseren hoe stuurinformatie optimaal in te richten 

in Power BI 

• Implementeren en optimaliseren van Power BI bij organisaties 

 

 

 

Interim Power BI Consultant 

Sitech Services 

www.sitech.nl 

aug 2022 – sep 2022 

Sitech Services is een toonaangevende technologie partner die fabrieken en 

plants helpt de prestaties en het rendement te verhogen 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Ontwikkelen van projectrapportages in Power BI (o.a. inzicht creëren in de 

effectieve urenbesteding van de recources op locatie- en projectniveau) 

• Informatiebehoefte afstemmen met de Sr. Cost Controller en tussentijdse 

afstemming over de voortgang van het project 

• Adviseren aangaande het optimaliseren van de data en de onderliggende 

processen  

• Systemen: SAP BW, Power BI, Excel 

 

 

  

http://www.kasparov-financials.nl/


 

 

Interim Power BI Consultant 

Mosaic World 

https://mosaicworld.eu/nl-nl 

jul 2022 – aug 2022  

Mosaic World helpt vastgoedeigenaren op het gebied van leegstand- en 

vastgoedbeheer, ontwikkeling van jongeren- en studentenhuisvesting en 

beveiliging.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Onderhouden van de Power BI rapportages en analyses 

• Eerste aanspreekpunt voor de Business & IT aangaande Power BI issues en 

wensen 

• Systemen: Power BI, Azure  

 

 

Data Analist 

Venn Life Sciences 

https://www.vennlifesciences.com/  

apr 2019 - mei 2022 

Venn Life Sciences biedt advies en diensten op het gebied van 

medicijnontwikkeling om producten snel en efficiënt op de markt te brengen. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Voorbereiden en structureren van data en data modelling in SAS 

• Rapporteren van data in tabellen en grafieken ter visualisatie van de data  

• Voorbereiden van visualisatie en plannen van het rapport  

• Communiceren van datahandelingen en afwijkingen rechtstreeks naar 

klinische consultants en projectleiders  

• Uitvoering van farmacokinetische en farmacodynamische analyses  

• Uitvoeren van statistische analyses van farmacokinetische en 

farmacodynamische parameters  

• Werken volgens de ICH-GCP richtlijnen en relevante protocollen en 

handleidingen volgens de vereisten van de sponsor  

 

 

https://mosaicworld.eu/nl-nl
https://www.vennlifesciences.com/


 

 

Extra activiteiten 

• Lid van de activiteitencommissie 

• Organiseren van bedrijf- en teamactiviteiten (‘Online quizzen’, kerstdiner, 

borrels, jaarlijks bedrijfsuitje)  

 

 

Associate Data Manager 

Eurofins, Breda  

https://www.eurofins.nl/nl/  

apr 2018 - mrt 2019  

 

Eurofins Services is een international opererende laboratoriumorganisatie. 

Leverancier van laboratoriumtests en productiediensten voor de internationale 

life sciences-markt.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Uitvoeren van functies voor data opschonen  

• Gegevensconciliaties uitvoeren voor een schone dataset  

• Elektronische gegevensoverdracht aan de hand van specificaties  

• Ondersteuning van bedrijven bij organisatieveranderingen, initiatieven en 

software implementaties  

• Proactief samenwerken met interne en externe partners  

• Configuratie van de onderzoek specifieke vereisten in het Laboratory 

Information Management System (LIMS) voor centrale laboratoriumtests 

in klinische onderzoeken  

• Controle van de ontvangst en integratie van partnerlaboratoriumgegevens  

• Opzetten en onderhouden van processen voor het afstemmen en 

publiceren van gegevens uit toepassingsdatabases, inclusief 

gegevensvalidatiecontroles en gegevenstoewijzing  

• Controle op de tijdige levering van schone gegevens aan klanten in het 

overeengekomen studie-specifieke formaat  

• Samenwerken met projectmanagement, laboratorium, IT en klanten  

• Volgen van de wereldwijde standaard operationele procedures en zorgen 

voor de juiste documenten van alle activiteiten 

 

 

https://www.eurofins.nl/nl/


 

 

Data Collector  

Metrica Sports, Amsterdam   

https://www.metrica-sports.com  

Jan 2016- dec 2017 

Metrica-Sports bezit de meest eenvoudige en snelle software voor het uitvoeren 

van sportanalyses en het creëren van krachtige data voor spelers en coaches.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Opzetten van gegevens voor het gebruik van de tactische analyse 

• Gebruik van het geautomatiseerde data-tracking systeem 

• Verwerken van speler- en teamdata 

• Controle van gegenereerde data voor het gebruik in de analyse 

 

 
OVERIGE WERKERVARING  
 

Verkoopmedewerker 

Joris sport, Udenhout en Tilburg 

2017-2018 

 

Verkoopmedewerker  

De Leeuw Sport, Udenhout  

2012-2015 

 

https://www.metrica-sports.com/

