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Geslacht 

Man 
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  TIM 
OOSTVEEN

 

OPLEIDINGEN 
 

Register Controller 

sep 2021  -  heden 

TIAS, Tilburg 

 

Certified Business Partner 

Finance & Control 

feb 2019  -  nov 2021 

Kasparov Finance & BI, Breda 

Diploma verwacht 

 

Master Finance 

sep 2015  -  dec 2018 

Tilburg University, Tilburg 

Diploma behaald 

 

Bachelor Bedrijfseconomie 

sep 2011 – jun 2015 

Tilburg University, Tilburg 

Diploma behaald 

 

VWO 

sep 2005  -  sep 2011 

Maurick College, Vught 

Diploma behaald

 
 

 

CERTIFICATEN 
 

Lean Six Sigma Green Belt 

aug 2020 

Kasparov Finance & BI, Breda 

 

Lean Six Sigma Yellow Belt 

okt 2019 

Kasparov Finance & BI, Breda 

 

 
SOFTWARE 
 

Microsoft Office, gevorderd 

Microsoft Dynamics NAV, gemiddeld 

Twinfield, gevorderd 

SAP, basis 

VISMA Accountview, gevorderd 

Basescone, gevorderd 

Power BI, gemiddeld 

Fujitsu, Glovia, gemiddeld 

Datapartner Oy, Invest for Excel, 

gemiddeld 

Exact Globe, gemiddeld 

 

 
TALEN 
 

Nederlands, moedertaal   

Engels, goed 

Duits, gevorderd 

 
 



 

 

WERKERVARING 
 

Interim Finance Professional 

Kasparov Interim Financials B.V., Breda 

www.kasparov-financials.nl 

dec 2018  –  heden  

 

Teamleider   

Kasparov Interim Financials B.V., Breda 

mrt 2020  –  heden 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Aanspreekpunt voor collega interim financials 

• Ondersteunt de interim financials in hun opdracht en met praktische zaken  

• Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management 

• Draagt de bedrijfscultuur uit en zorgt voor verbinding binnen de organisatie  

 

Interim Teamlead Accounting  

Center Parcs, Westerhoven 

www.centerparcs.nl 

jul 2022 -  heden  

 

Center Parcs is een keten van bungalowparken in Nederland, België, Duitsland 

en Frankrijk. Als dochteronderneming van het beursgenoteerde Pierre & 

Vacances, heeft Center Parcs in Nederland 4000 medewerkers in dienst, en 

worden jaarlijks 3 miljoen gasten ontvangen. Center Parcs is daarmee de 

marktleider in Europe voor de korte familievakanties. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Opzetten afdeling Accounting P2P (selectie kandidaten, structuur neerzetten, 

processen uitwerken, begeleiden en opleiden medewerkers) 

• Monitoring KPI’s administratie 

• Identificeren van (proces-)verbeteringen en intern afstemmen met 

stakeholders 

• Rapportage over het volledige Purchase-to-Pay proces naar directie 

 

 

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


 

 

 

 

Interim Financial Controller 

Perfetti van Melle, Breda 

www.perfettivanmelle.nl 

feb 2022 -  juli 2022  

 

Perfetti Van Melle is een internationale producent en distributeur van snoep en 

heeft meer dan 17.000 medewerkers in dienst. De wereldwijde omzet bedraagt 

ruim 2,4 miljard euro. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Het samenstellen, analyseren en toelichten van ad hoc, periodiek, halfjaarlijks 

en jaarlijkse financiële rapportages 

• Het identificeren van (proces)-verbeteringen en hierop actie ondernemen, 

afstemming met verschillende stakeholders 

• Het leiden van en/of deelnemen aan projecten 

• Het coördineren van audits 

• Valideren van informatie en data met de verantwoordelijke managers en 

interne en externe autoriteiten 

 

 

Interim Teamlead Finance 

SIG Benelux, Waalwijk  

www.sigbenelux.com  

mrt 2021  –  feb 2022 

 

SIG is marktleider in materialen voor specialistische afbouw en technische 

isolatie en valt onder het Engelse beursgenoteerde SIG plc. SIG Benelux heeft 

circa 200 medewerkers verdeeld over België en Nederland. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Leiding geven aan 5 financials 

• Implementatie ERP systeem  

• Verzorgen van de maandrapportages 

• Monitoring KPI’s administratie 

 

http://www.perfettivanmelle.nl/
http://www.sigbenelux.com/


 

 

• Coördineren administratie (oa. Intercompany, voorzieningen debiteuren) 

• Beheren kredietverzekering 

 

Interim Finance Consultant 

Saval B.V., Breda  

www.saval.nl 

jun 2020  –  feb 2021 

 

Saval is actief op het gebied van brandbeveiliging en valt onder de SK 

FireSafety Group. De omzet van Saval bedraagt 30 miljoen euro en er zijn 220 

medewerkers in dienst. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Digitalisering realiseren d.m.v. implementatie Scansys 

• Ondersteuning crediteurenadministratie 

• Versnellen administratieve proces 

 

 

Financial Process Analist 

Rhenus Advanced Services B.V., Tilburg 

jun 2020  –  okt 2020 

 

De Rhenus Group levert logistieke diensten over de hele wereld en heeft een 

jaaromzet van 5,5 miljard euro. Rhenus heeft meer dan 33.000 mensen in dienst 

op meer dan 750 locaties wereldwijd. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Maandelijkse financiële rapportage naar klant 

• Procesverbeteringen aandragen in rapportageproces 

• Tax accounting & sharing tax knowledge in team 

 

 

  

http://www.saval.nl/


 

 

Interim GL Accountant 

DentConnect 

www.dentconnect.nl 

mei 2019  –  apr 2020  

 

DentConnect is een Europees netwerk van tandheelkundige praktijken in 

Nederland, België, Denemarken, Duitsland en Italië. De omzet bedraagt circa 

200 miljoen euro. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Mutaties verwerken in grootboek  

• Assisteren maandafsluiting 

• Crediteurenbeheer  

• Ontwikkelen uniforme telprocedure voorraad voor 180 tandheelkundige 

centra 

• Eindverantwoordelijk intercompany afstemming buitenland 

 
 
 

Interim Financieel Medewerker 

Schouten & Nelissen B.V. 

www.sn.nl  

dec 2018  –  apr 2019  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Mutaties verwerken in grootboek 

• Extern- en intern aanspreekpunt op het gebied van openstaande facturen 

• Assisteren bij implementatie van nieuwe scanstraat  

• Crediteurenbeheer 

• Zorgdragen voor tijdige interne goedkeuring van te betalen facturen 

 

 
  

http://www.dentconnect.nl/
http://www.sn.nl/


 

 

STAGE 
 

Meewerkstage 

Capitalmind Corporate Finance, Den Bosch  

www.capitalmind.com  

okt 2016 –  mrt 2017 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Verantwoordelijk voor financiële analyses 

• Markt rapportages 

• Maken van Informatie Memoranda voor diverse overnames 

• Voorbereidingen voor deal meetings 

 
 
OVERIGE WERKERVARING 
 

Eigenaar/Partner 

J.A.A. & T.J.M. Oostveen V.O.F. 

jan 2011  –  heden 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Administratie taken 

• Inkoop management 

• Landbouwwerkzaamheden 

 
 

Bestuursvoorzitter 

Integrand, Eindhoven 

www.integrand.nl  

feb 2015  –  sep 2015  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Beleid uitzetten voor stagebemiddeling rondom TU/e en Fontys Eindhoven 

• Verantwoordelijk voor evaluatie persoonlijke ontwikkeling teamleden  

http://www.capitalmind.com/
http://www.integrand.nl/


 

 

 

Bestuurslid en HR-manager 

Integrand, Eindhoven 

www.integrand.nl  

sep 2014  –  jan 2015 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Managen van het lopende stage applicatie proces 

• Verkennen van nieuwe stagemogelijkheden 

• Recruitment van nieuwe bestuursleden 

 
 

Sociëteitsbestuur 

T.S.V. Plato 

www.tsvplato.nl  

sept 2012  –  feb 2015 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• BHV / EHBO / Beveiliging  

• Bevoorrading 

 

http://www.integrand.nl/
http://www.tsvplato.nl/

