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profiel 
ik ben een ondernemende CFO&Operations, ik overzie, 
breng structuur aan, vertaal cijfers en resultaten naar 
strategie, kansen, uitdagingen en verbeteringen, 
organiseer pragmatisch, plan tot in de puntjes, weet 
mensen te motiveren, jaag aan, samen doelstellingen 
bereiken. mens en resultaat in balans 

expertise gebieden 
e-commerce | start up | directie CFO&O | business 
planning & control | reorganisaties | teammanagement | 
business partner | IT-project | software-solutions | CEO | 
business controlling | coaching | HR-management | 
matchmaking | partnerships | media | accountancy | 
proces-optimalisatie | verbetertrajecten | consultancy | 
visie ontwikkeling | strategie | aandeelhouders-
management | fund-raising | operations | kostenreductie



2020 COO Customs Support  
organisatie met 400 declaranten die import, 
export, transit en fiscale documenten 
verzorgen, 5 landen, buy-and-build-strategie, 
verantwoordelijk voor aansturen NL-operatie, 
200 declaranten, 16 vestigingen, introduceren 
LEAN-methode, uniformeren werkprocessen, 
uitrol innovatieve IT-tools naar klanten, 
opzetten en implementeren sales-organisatie 
en brexit-desk, rebranding naar één 
organisatie, opzetten en uitrollen  
touchpoints klanttevredenheid, pricing-
strategie introduceren 



2019 Interim CFO Dynasource  
start-up opgericht met als doel de IT-markt 
transparant te maken. early stage met een 
corporate structuur, prominente Raad van 
Commissarissen, kapitaalkrachtige 
investeerders (fondsen en angels) en forse 
burn-rate. in mijn rol focus op schonen 
legacy en bouwen business: nieuwe strategie 
vertalen naar product, team en budget, burn-
rate halveren, aandeelhouders en founders-
issues managen, fund-raising, fatigue team 
activeren, Ondernemingskamer zaak founder. 
vervolgens voorbereiden en begeleiden 
traject surséance van betaling, faillissement 
en mogelijke doorstart  



2014 - 2019 CEO/CFO WeMarket  
start-up opgericht door WeTransfer founder 
creatief proces om tot niet-bestaande e-
commerce oplossingen te komen voor 
business-to-business en retail. ophalen 
funding, aandeelhouderscontacten. werven 
en samenstellen team. managen bouwproces 
nieuwe software met samengestelde teams 
bedenken en uitrollen go-to-market strategie 
partnerships sluiten. financieel management 
gezicht naar de media. sturen, bijsturen, 
ingrijpen   



2016 - 2018 Fund raising Manager en  
Advisor WeTransfer  
founder, co-founders en founding-team 
-aandeelhouders geadviseerd bij en het 
managen van een tweede funding ronde met 
angel investor. daarnaast diverse governance, 
organisatie en financieel georiënteerde 
adviezen verstrekt   



2005 - 2014 Finance Director KPMG 
1995 - 2005 Business Controller KPMG   
managen finance afdeling (100 fte) met klant- 
en service gerichtheid naar circa 3000 
professionals in accountancy en consultancy, 
adviseur management teams en raad van 
bestuur, veranderingstrajecten, 
procesoptimalisaties, reorganisaties, business 
planning en control, coaching, internationale 
projecten, HR-rollen en projecten, 
stafmanagement, performance verbetering, 
werkkapitaal-beheer, business partner, 
financieel management



opleiding 
1992 Atheneum 
1992  | 1995 assistent-accountant RSM en nivra 
1999  | 2014 leiderschaps & vakinhoudelijke trainingen 

nevenfuncties 
2018  | heden raad van toezicht schooljudo 
2016  | 2018 toernooidirecteur yonex dutch junior 
2011   | 2012 eredivisie bestuur badminton nederland 
2008 | 2012 voorzitter badminton club duinwijck 
2003 | 2008 bestuurslid technische zaken bc duinwijck 
1990  | 2003 vrijwilligersfuncties sportverenigingen    

overige interesses 
fotografie, motor rijden, reizen, muziek, badminton, 
tennis, sportschool, theater, museum   



in de media 

www.managementscope.nl/magazine/artikel/991-steenkist-wemarket-werktrends 

https://www.trouw.nl/home/nieuwe-online-marktplaats~a0612347/ 

https://www.prnewswire.com/news-releases/wemarket-launches-global-b2b-marketplace-575352191.html 

www.telegraaf.nl/nieuws/1245526/duinwijck-slaat-uitnodiging-europa-cup-af?
utm_source=google&utm_medium=organic 

 


