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WOUTER 
VERSTRAETEN 
 

OPLEIDINGEN 
 

Certified Business Partner 

Finance & Control 

mrt 2022  -  heden 

Kasparov Finance & BI, Breda 

 

Bachelor Finance & Control 

sep 2017  -  mrt 2022 

Fontys University of Applied Sciences, 

Eindhoven 

Diploma behaald 

 

Minor Business, leadership & 

sustainability 

sep 2020  -  dec 2020 

Avans Hogeschool , Breda 

Diploma behaald 

 

HAVO 

2010  -  2015 

SSG de Rede, Terneuzen 

Diploma behaald  

 

 

 

SOFTWARE 

 

Microsoft Office, gevorderd 

Power BI, basis 

Celonis Process Mining, basis 

SAP, basis 

Navision, basis 

Whitevision, basis 

Miscrosoft Dynamics 

ISP Next 

 

 

 
TALEN 
 

Nederlands, moedertaal   

Engels, uitstekend 

Duits, basis 

 

 



 

 

WERKERVARING 
 

Interim Finance Professional 

Kasparov Interim Financials B.V., Breda 

www.kasparov-financials.nl 

mrt 2022 -  heden 

 

 

Interim Financieel Medewerker 

Center Parcs, Westerhoven 

www.centerparcs.nl  

feb 2023 – 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 4.000 medewerkers in dienst, en 

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

marktleider in Europa voor de korte familievakanties. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Verzorgen van de financiële administratie van BTC afdeling.  

• Verwerken van de Nederlandse Banken voor de BTC en BTB afdeling. 

• Aanleveren van management informatie voor de interne audit. 

 
  

 

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


 

 

Interim Accounts Payable medewerker 
Driscoll’s of Europe  
www.driscolls.eu 
apr 2022 - Heden 
 
Driscoll's produceert en verkoopt rood fruit wereldwijd. Het bedrijf heeft een 
omzet van meer dan 3 miljard euro en het hoofdkantoor van EMEA is gevestigd 
in Breda. Het bedrijf telt ruim 1600 medewerkers. 
 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Het maken en presenteren van analyses aan middel management over 

huidige cashflow en toekomstige uitgaven.  

• Het uitvoeren van analyses omtrent klantensituaties om de financiële positie 

van Driscoll’s in kaart te brengen voor de afdelingen Nursery, Logistics en 

Packaging.  

• Het voldoen van wekelijkse betalingen voor zowel de Driscoll’s of Europe, 

Driscoll’s Holding en de Britse vestiging Driscoll’s Genetics.  

• Het bijhouden van alle transport administraties en verantwoordelijkheid 

dragen voor alle betalingen en verwerking van transportfacturen.  

• Het maken van interne correcties en het maandelijks uitvoeren van een 

vendor aging om de accounts payable situatie actueel te houden. 

• Verwerken en inboeken van facturen 

 

 
 
  

http://www.driscolls.eu/


 

 

Interim Financieel medewerker 

Van Wijnen B.V., ‘s-Hertogenbosch 

www.vanwijnen.nl 

mrt 2021  -  juli 2021 

 

Van Wijnen ontwikkelt, bouwt, beheert en onderhoudt. Dat doen ze lokaal 

vanuit 25 locaties in Nederland. Er zijn op dit moment ruim 1.900 medewerkers 

werkzaam. In 2020 hebben ondernemingen van Van Wijnen gezamenlijk een 

netto-omzet van 1,03 miljard euro gerealiseerd. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Verzorgen van de financiële administratie van de afdeling vastgoedbeheer 

• Inkomende inkoopfacturen verwerken, fiatteren en doorboeken in whitevision 

en navision 

• Facturen opstellen voor klanten en diverse formats 

• Omboekingslijsten en correctieboekingen maken 

• Financiële administratie voor de afdeling bouwbedrijven 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

http://www.vanwijnen.nl/


 

 

STAGE 
 

 

Afstudeersopdracht BI 

Schipper accountants, Goes 

www.schipperaccountants.nl 

sep 2021  -  mrt 2022  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Onderzoek gericht op de toepasbaarheid en de implementatie van een 

Business Intelligence systeem binnen de organisatie Schipper Accountants 

 

 

 

 

Stagiair Finance 

Polytec composites NL B.V., Roosendaal 

www.polytec-group.com 

feb 2019  -  jul 2019  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Meewerk stagiair op afdeling finance 

• Crediteuren en debiteurenadministratie 

• Onderzoek omtrent implementatie ERP systemen 

 

 
  

http://www.schipperaccountants.nl/
http://www.polytec-group.com/


 

 

OVERIGE WERKERVARING 
 

Bezorger/Medewerker magazijn 

Kolijn drankenhandel 

www.drankenhandelkolijn.nl 

mei 2019  -  jul 2019  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Allround medewerker in bediening, achter de bar in de keuken en frituur 

 

 

Horecamedewerker 

Zonneweelde camping 

mei 2017  -  aug 2018  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Allround medewerker in bediening, achter de bar in de keuken en frituur 

 

 

 

http://www.drankenhandelkolijn.nl/

