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Naam: Beemer 

   

Voornaam:   Richard 

                                 

Adres: Bataaf 21 

 

Postcode & woonplaats: 6661 SL  Elst 

 

Geboortedatum: 23 juni 1970 

 

Burgerlijke staat: gehuwd, 2 kinderen 

 
Nationaliteit: Nederlandse 

 

Telefoon: 0481-842902 

 

Mobiel: 06-29237675 

 

E-mail:    info@troutfinance.nl 

 

Website:    www.troutfinance.nl    

 

 

  
 

    

Opleidingen: WO Master Bedrijfskunde (Performance Management)  
 SPD (lid register SPD)      

NIMA-A        

 MEAO (bedrijfseconomie en bedrijfsinformatica)  

 MAVO        

 

Cursussen:    Post-HBO Project Management 

Risicomanagement bij verzekeraars 

     Fondswerving  

Solvency I & II / Basel I & II / SOX 

IFRS 

Prince2 

Advies- en schrijfvaardigheden 

 

Sofware/systeem/cursus:  AFAS  

Oracle 

SAP 

Business Objects Designer 
MS Projects 

Certified MS Dynamics AX Trainer  

Cognos / Hyperion 

JD Edwards (Finance, Logistics, Euro, WorldWriter) 

Exact Globe (financieel, logistiek en productie) 

 

Bestuursfuncties:   Penningmeester Nishikigoi Vereniging Nederland (4.750 leden) 

Penningmeester Stichting MoGo, stimulering/fondswerving Urban Dance 

 

Talenkennis woord/geschrift: Nederlands:  uitstekend /uitstekend 

Engels:  uitstekend / zeer goed 

Duits:  uitstekend / goed 
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Ervaring specifiek 
 

 

Periode september 2006 – heden  
Branche Financiële dienstverlening / Retail & Industrie 

Functie Zelfstandig Interim Manager (TroutFinance BV) 
 

    

 

 Als Senior Business Controller (februari 2014 – oktober 2015) bij ING IT Banking 

verantwoordelijk voor het reviewen van het Global Report en deze omzetten van een managementrapport 

naar een stuurrapport. Het opzetten van een P&C Cyclus en het inzichtelijk maken van alle global charges 

van alle ING kantoren. Het ontwerpen van  nieuwe modellen voor rolling forecast, activity based 
management en benefit management voor de IT projecten. Het enthousiasmeren/aansturen van de Global 

Controllers. 

 

 Als Senior Business Controller (oktober 2011 – februari 2014) bij Stater verantwoordelijk voor het 

reviewen van het business model, SLA management en het strategisch plan van Stater,  jaarrekeningen 

opstellen en de budgetten coördineren, het beoordelen van vele business cases (productontwikkeling en 

investeringsselecties), geïntegreerde rapportages, een P&C cyclus en een kostprijsmodel. Tevens 

voorstellen gemaakt en uitgevoerd voor een Riskmanagement model (bedrijfsprocessen) en een Benefit 

Managementmodel en het opnieuw inrichten van de afdeling Controlling inclusief de implementatie van 

een nieuw financieel systeem Unit4 (ABW). 

 

 Als Management Controller (oktober 2010 – oktober 2011) voor de integratie Stater en het Shared 

Service Center Hypotheken van ABN AMRO verantwoordelijk voor het opstellen en onderbouwen van 

de business case rondom de integratie van bemensing en IT. Daarnaast verantwoordelijk voor het 

aansturen van de financiële stroom binnen het dit project. 

 

 Als Project Controller (september 2010) bij ASR Nederland verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
en verbetering van de documentatie opdat de herkomst van de input van het Actuariaat voor het S&P 

(Standard & Poor’s) Capital Model herleidbaar is. Daarnaast verantwoordelijk voor het opzetten van 

procesorganisatie in het kader van de te leveren data (input) uit al de bestaande processen ten behoeve van 

de S&P rapportage voor de domeinen Life, Non-life en Bancair (Hypotheken). 

 

 Als Business Controller Leven (april 2010 –september 2010) bij Zwitserleven (SNS REAAL) 

verantwoordelijk voor het samenvoegen en analyseren van de verschillende kalenders tot een Planning & 

Control cyclus, het opstellen en inventariseren van  managementinformatie en het onderzoeken van de 

behoefte ervan bij Directie en Management (o.a. embedded value en new business), het aanhaken van 

afdeling Control bij verschillende conversietrajecten en het beoordelen van de bijbehorende 

controle/conversie plannen en het actualiseren van het strategiedocument van de business (Operationeel 

plan 2011-2013). 

 

 Als Senior Business Controller (augustus 2009 – april 2010) bij het Pensioenfonds Horeca & 

Catering verantwoordelijk voor het opstellen, inrichten en implementeren van KPI’s en een Balanced 

Scorecard. Het doorontwikkelen van verschillende stuurrapportages aan het Bestuur en het uitvoeren van 

audits op de primaire processen (AO/IC). Daarnaast het reviewen van het strategisch beleidsplan 
(inclusief business analyse en benchmark) en het opstellen van de meerjarenplannen. 

 

 Als Projectmanager SSC (juni 2009 – augustus 2009) bij Synbra (Internationaal industrieel in EPS) 

verantwoordelijk voor het opzetten van een raamwerk voor een Shared Service Center voor de ICT 

dienstverlening. Aandachtsgebieden: AO/IC, change management, opstellen SLA, ontwikkelen en 

uitwerken van KPI’s en een dienstencatalogus, inrichten financiële processen in FIS en SAP, opzetten 

rapportages (SLR), en transfer pricing. 
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 Als Senior Business Controller Leven / Schade (oktober 2007 – mei 2009) bij REAAL 

verzekeringen op de afdeling Management Accounting Leven  / Schade (10 FTE) verantwoordelijk voor 

de coördinatie, zowel qua inhoud als proces, van de rapportages (Scorecard, treasury, winst-/schade-

ontwikkeling, beleggingen (o.a. derivaten en impairments), DNB, embedded value, etc.) aan de 

hoofddirectie van Reaal Verzekeringen. De portefeuille bestond uit Intermediair, Particulier, Zakelijk en 

Beurs. Daarnaast trekker en projectleider van de integratie (overname/fusie) van AXA en Winterthur op 

het bedrijfsonderdeel Schade voor zowel het (AO/IC) proces (o.a. internationale betalingen en mapping 

van de verschillende general ledgers) inclusief het ontwikkelen van nieuwe rapportages (met name de 

scorecard) als de systemen (SAP, Coda en Oracle). 

 

 

 Als Financieel Directeur (september 2006 – oktober 2007) eindverantwoordelijk voor de gehele 

organisatie. Specifieke aandachtgebieden waren leiding geven aan de organisatie (24 FTE), financiën, 
projecten, HRM, ICT, beleidszaken en strategie. Specifieke taken zijn de jaarrekeningen 2005 en 2006, 

herfinanciering van een drietal BV’s, structureren interne organisatie, supply chain, scenarioplanning en 

strategische koersbepaling geweest. 

 

 

Periode december 2000 – september 2006  
Branche Financiële dienstverlening / Overheid (Eiffel BV) 
Functie Interim  Manager / Bedrijfskundige 

 

 

 Als Manager Finance (6 maanden) (lid Business Management Team) bij ABN AMRO Bank, 

afdeling Strategy & Business Management en Wholesale, verantwoordelijk voor het inrichten van deze 

nieuwe functie. Specifieke taken zijn geweest: afstemming en risicoanalyse van het compliance-beleid 

binnen de Bank, transparantie brengen in de interne allocaties en waarbij de rol voornamelijk op de 

procesbegeleiding lag, aansluiting zoeken tussen de verschillende systemen van NL en Global (TM1), 

afstemming internationale betalingsverkeer, ontwikkelen van een abonnementsvorm ten behoeve van 

het costmanagement systeem en het opstellen van het Performance Contract (PfC). Daarnaast is een 

trekkersrol vervuld om de leemte tussen de afdelingen Transaction Banking, Control en Service 

Management op te vullen. 

 

 Als Manager Controlling Schade SSC (>2,5 jaar) (lid MT) bij OHRA SSC (Shared Service 

Center) verantwoordelijk voor het inrichten van de financiële functie van het SSC, inrichten en 

opvolgen van het compliance-beleid, het analyseren van en eindverantwoordelijke voor rapportages 

(Magnitude en Business Objects), planning, budgetten, SLA’s (inclusief het ontwikkelen van KPI’s en 

een scorecard) en jaarrekeningen, het ontwikkelen en in gebruik nemen van modellen voor Cost 

Management (Activity Based Management), Resultaatverantwoordelijke Eenheid, 

Investeringsbeslissingen en Workflow management. Daarnaast werd ik in de rol van financieel en 
bedrijfskundig specialist door een onderhandelingsteam geconsulteerd in verband met een Joint 

Venture. Tevens heb ik sturing en ondersteuning gegeven aan de HRM afdeling in een 

cultuurveranderingstraject en diverse ICT implementaties begeleid (o.a. een nieuw backoffice 

systeem, TIA en Clarity). 

 

 Als Projectcontroller (5 maanden) bij Achmea verantwoordelijk voor het financieel beheer en 

rapportering aan de directie van het project A-life. 

 

 Als Controller (9 maanden) bij OHRA Schadeverzekeringen verantwoordelijk voor het opstellen 

en analyseren van diverse managementrapportages (middels Frango, Magnitude en Business Objects), 

rapportages aan DNB, WFT-staten, het uitwerken van een model voor Asset Management en het testen 

en in gebruik nemen van een scorecard (BBSC). 

 
 Als Projectleider (6 maanden) bij gemeente Haarlem een masterclass georganiseerd rond drie 

thema’s (zelfsturende teams, front office & back office en communities of practice) om de bijna 200 

managers te enthousiasmeren voor nieuwe organisatievormen.  
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 Als Programmamanager Finance & ICT (8 maanden) bij Agens reïntegratie (voorheen 

Arbeidsvoorziening) verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van de resultatenrekening en 

verschillende maraps  (hoofdkantoor met 18 vestigingen), het teweeg brengen van een 

gedragsverandering (resultaatgericht werken) van directie, vestigingsmanagers en contractbeheerders en 

ondersteuning bieden bij de keuze van het datawarehouse en de implementatie van de rapportagetool 

Business Objects gekoppeld aan SAP (R3). 

 

 

Periode januari 1998 – december 2000 
Branche Finance en ICT (Centric) 
Functie Interim-manager / Projectleider Finance 

 

 

 Bij Telfort als Manager Finance (10 maanden) (lid MT) de afdeling Risk & Fraud, onderdeel 

Fixed (Service Desk Vaste Verbindingen) opnieuw gestructureerd. Kernpunten: onderzoek 

managementbehoefte, opstellen nieuwe rapportages, leiding geven aan afdeling Fixed (45 FTE), 

functionerings- en beoordelingsgesprekken, rust brengen op afdeling, koers uitstippelen voor afdeling 

en nieuwe manager. 

 

 Als Projectleider (4 maanden) bij Smit & Dorlas koffiebranders een analyse uitgevoerd naar de 

huidige technische Exact-omgeving en vervolgens de bevindingen uitgewerkt in een adviesrapport. 

 

 Als Consultant en Projectleider de interne organisatie (Centric) opnieuw opgezet met als doel het 

ERP-systeem MS Dynamics/Axapta te implementeren. 

  Verzorgen van diverse projecten, workshops en (end-user)trainingen in Denemarken voor het ERP-

systeem MS Dynamics. 

 

 Als Projectleider en Consultant verantwoordelijk voor het schrijven en uitvoeren van diverse 
implementatieplannen voor onder andere KPN, DeltaLink, Connor en Morrow voor Exact Software en 

MS Dynamics/Axapta. 

   

  

Periode juni 1995 – januari 1998 
Branche Productie en Transport (Van Vliet / Pril BV) 

Functie  Controller  

 

Werkzaamheden 

 Dagelijkse leiding over een team van 7 mensen. 

 Inrichten financiële administratie en controlling (AO/IC). 

 Opmaken van jaarrekeningen en consolidaties. 

 Opstellen en implementeren van commerciële en financiële managementrapportages (Crystal Reports, 

Excel en World Writer). 

 Systeembeheer AS400 (D10/E10) 

 Als financieel en ICT deskundige (deelprojectleider) direct betrokken geweest bij de selectie en    

               implementatie van het pakket JDEdwards. 

 

 

Periode    november 1993 – juni 1995 
Branche Productie (Telesonic BV) 

Functie  Hoofd Administratie & Projecten 

 

Werkzaamheden 

 Dagelijkse leiding over een team van 4 mensen. 

 Inrichten van de administratie (zowel de technische als de functionele automatisering). 

 Het voeren van de Nederlandse administratie. 

http://www.goodlogo.com/vote/2747
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 Het voeren van de projectadministratie op locatie in Duitsland en Oostenrijk. 

 Implementeren van het financieel pakket Exact. 

 Beschrijven en optimaliseren van de administratieve organisatie (AO/IC). 

 

 

Periode maart 1992 – november 1993 
Branche Accountancy (Flantua Accountants) 

Functie  Assistent Accountant 

 

Werkzaamheden 

 Controleren van administraties van agrarische bedrijven. 

 Opmaken van de jaarrekeningen. 

 Het voeren van salarisadministraties voor diverse bedrijven. 

 Beschrijven van de administratieve organisatie (AO/IC). 

 Systeembeheer van verschillende systemen (AS400 en Novell) 

 

 

 

Periode maart 1990 – maart 1992 
Branche Retail en Productie (Koch International BV) 

Functie  Administrateur 

 

Werkzaamheden 

 Voeren van de gehele administratie van Nederland en België. 

 Voorbereiden van de jaarrekening. 

 Inrichten van een nieuw bedrijfsonderdeel in België. 

 Systeembeheer (AS400, Exact, Novell en DbaseIV ). 


