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CV van Tim 
 

Profiel 

 

Tim is een tactische en oplossingsgerichte professional met ruime ervaring in project control. Tim 

heeft een bedrijfskundige HEAO opleiding met een vervolgstudie Post HBO controlling. Hij is 

gespecialiseerd in het beheersen van grote projecten en heeft kennis op gedaan in diverse branches 

zoals telecommunicatie en bouw. Gedurende zijn opdrachten heeft hij aangetoond in staat te zijn om 

complexe kwesties op te lossen vanwege zijn creativiteit en doortastendheid. Tim heeft een open stijl 

van communiceren en is iemand die graag samenwerkt om resultaten te behalen. 

 

Werkervaring 

 

Masters in Finance B.V. 

Opdrachtgever: i+ Solutions       Woerden 

 

Functie: Kwaliteitsmanager       06-2017-heden 

 

i+ solutions is een non-profit organisatie gespecialiseerd in farmaceutische ketenmanagement. De 

organisatie heeft als doel essentiële medicijnen beschikbaar te maken voor tweede- en 

derdewereldlanden. 

 

Werkzaamheden: 

• Projectleider vernieuwen ISO 9001:2008 

o Bewaken voortgang 

o Rapporteren aan Management Team 

o Voorzitten team overleggen 

o Verzorgen organisatie brede communicatie 

• Herontwerpen primaire en secundaire bedrijfsprocessen 

• Uitvoeren interne audits 

• Faciliteren directiebeoordeling (kwaliteitsmanagementsysteem) 
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Detachering         Den Haag 

Opdrachtgever: ProRail B.V. 
 
Functie: Programma controller       04-2015 – 06-2017 
 
ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en 
veiligheid. Zij verdelen als onafhankelijke partij de ruimte op het spoor, regelen alle treinverkeer, 
bouwen en beheren stations en leggen nieuwe sporen aan. Ten slotte onderhouden ze bestaande 
sporen, wissels, seinen en overwegen. 
 

Werkzaamheden:  

• Analyseren en consolideren gerealiseerde cijfers 

• Opstellen/vaststellen prognoses 

• Budget/contractbewaking 

• Beoordelen business cases en plannen van aanpak 

• Opstellen/vaststellen capaciteitsplanning 

• Opstellen/vaststellen kasstroom 

• Vastlegging prognoses in SAP  

• Participeren in risicomanagementsessie 

• Opstellen diverse management rapportages 
 

Aanvullend: 

Naast de rol van interim controller heeft Tim gezien zijn expertise ook bijgedragen aan diverse 

verbeterinitiatieven. Dit varieert van ontwerpsessies rondom het inrichten van de rol van programma 

controller tot het ontwerpen van een tool voor wijzigingenbeheer. 

 

ProRail B.V.         Zuid Nederland

            
Functie:  Project controller regio       03-2015 – 04-2015 
 
ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en 
veiligheid. Zij verdelen als onafhankelijke partij de ruimte op het spoor, regelen alle treinverkeer, 
bouwen en beheren stations en leggen nieuwe sporen aan. Ten slotte onderhouden ze bestaande 
sporen, wissels, seinen en overwegen. 
 

Werkzaamheden: 

• Analyseren gerealiseerde cijfers 

• Opstellen/vaststellen prognoses 

• Budget/contractbewaking 

• Beoordelen business cases en plannen van aanpak 

• Opstellen/vaststellen capaciteitsplanning 

• Opstellen/vaststellen kasstroom 

• Vastlegging prognoses in SAP  

• Participeren in risicomanagement 

• Opstellen diverse management rapportages 
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KPN Consumer Residential 

 

Functie:  Informatie analist Segment Control     03-2014 – 03-2015 

 

KPN is een toonaangevende leverancier van ICT-diensten. Met een breed scala aan producten en 

diensten bedienen we met verschillende merken een groot aantal diverse klantgroepen – in binnen- 

en buitenland. 

 

Werkzaamheden: 

• Financiële maandafsluiting op geconsolideerd segment niveau 

o Consolideren Early Warning, Prognoses en Realisatie 

o Consolideren Prognose 

o Opstellen diverse rapportages  

▪ Management Letter voor Raad van Bestuur 

▪ Kwartaal cijfers Investors Relations 

• Key user voor KPI bron systeem 

• Rolling Forecast coördinator 

• Aanspreekpunt voor Corporate Control 

• Opstellen en beheren diverse interne rapportages 

 

Detachering         Den Haag 

 

Diverse interim opdrachten       03-2009 – 03-2015 

 

Functies: 

• Assistent controller Phillips Consumer Lifestyle 

• Sr. PMO ANWB ICT 

• Stuurgroep secretaris KPN Wholesale & Operations 

• Project controller KPN ITNL 

• Projectcoördinator KPN ITNL 

 

Opleidingen 
 

• Post HBO Control. Diploma behaald in 2014 
 

• HBO Bedrijfskunde. Diploma behaald in 2008 
 

• HAVO. Diploma behaald in 2003 
 

• Prince2 in 2009 
 

• P3O in 2010 
 

• Lean six sigma yellow belt in 2014 
 

• Management of Portfolios in 2016 
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Skills & Expertise 

 

• Inrichten en implementeren van projectadministraties 

• Projectprocessen en projectmanagement 

• Management rapportages 

• Forecast proces 

• Automatiseren financiële processen 

 

Competenties 

 

• Betrokkenheid 

• Assertief 

• Communicatief  

• Flexibel 

• Teamspeler maar ook zelfstandig 

• Hands-on mentaliteit 

• Collegialiteit 

• Resultaat- en prestatiegericht 

• Ambitieus 

• Sociaal  

 

Automatiseringskennis 

 

• MS Office 
o Excel 
o Access 
o PowerPoint 

• Sap 

• Cognos 

• Oracle 

• Clarity 

• Think cell 

• Time Tell 
 

 

Talen 

 

• Nederlands. Uitstekend in woord en geschrift 

• Engels. Goed in woord en geschrift 
 

Persoonlijke gegevens 

 

Naam:    Tim  

Woonplaats:   Voorburg 

Geboortedatum:   10 augustus 1985 
Hobby’s:   Reizen, voetbal en fitness 
 
 


