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Werkzaam geweest in de volgende 

branches: 

betaalautomaten en transactie-

verwerkingen, facilitaire serviceverlening, 

energie, automotive, woningcorporatie, 

accountancy, bouwmaterialen, openbaar 

vervoer, pharmacie, onderwijs, mode 

detailhandel 

 

Persoonlijke kenmerken: 

praktisch, dynamisch, gevoel voor humor 

en recht door zee 

 

Communicatieve kenmerken: 

schriftelijk en mondeling zeer vaardig, 

duidelijk, opbouwend en motiverend 

 

Inhoudelijke kenmerken: 

open, mens- en oplossingsgericht, 

helikopterview en heldere aanpak 
 

 

Ik breng Finance verder door ……... 

 

Ik breng Finance verder doordat ik met mijn probleem oplossend vermogen organisaties en 

hun processen goed doorzie . Door mensen samen te brengen en elkaars werk te laten 

begrijpen, ontstaan de meest waardevolle oplossingen. Mijn motto: Als je de kracht en 

kennis van de mensen goed gebruikt ben je al een heel eind. 

 

http://www.highq.nl/
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Persoonlijke gegevens: 

Naam Koos Peters 

E-mailadres info@highq.nl 

Geslacht man 

Geboortedatum 5 november 1973 

 

Opleidingen: 

2013 PRINCE2 Foundation 

1998 - 1995 H.E.A.O. AC, Hogeschool Arnhem Nijmegen  

1993 - 1996 M.E.A.O., Hazekamp College te Nijmegen  

1990 - 1986 M.A.V.O ’t Galgeveld te Nijmegen 

 

Cursussen: 

2019 HighQ Academy:  

 Microsoft Power BI 

2018 HighQ Academy: 

 Persoonlijke Effectiviteit met Insights, Kenneth Smit 

2017 HighQ Academy:  

 Project Control 

 

Talenkennis: 

Nederlands moedertaal  

Engels schriftelijk goed 

 mondeling goed 

Duits schriftelijk redelijk 

 mondeling goed 

 

Automatiseringskennis: 

 Office, Dibis II, Multivers, MEGA, Coda, COSware, MFG-pro, Oracle, Progress, Caseware, SAP, 

Navision, Hyperion HFM, Qlikview 

 

Huidige werkgever: 

Vanaf 1 mei 2003 bij HighQ als Financieel Interim Manager.  

Interimopdrachten: 

Bedrijf: CCV Nederland 

Branche: betaalautomaten en transactieverwerking 

Functie:  Consultant Facturatie 

Opdracht:   coördineren facturatie / contract afdeling 

o planning jaar-, kwartaal- en maandfacturatie 

o controle volledigheid klant-terminal base in de contractadministratie 

o controle masterdata klant en contact voor facturatie 

o controle juiste prijzen en BTW-berekening 

o borging en logging van aanpassingen in de base en masterdata 

 coördineren accounting afdeling 

o periodeafsluitingen 

o opstellen van margeanalyses 

o opstellen van balansspecificaties 

o coördineren day to day activiteiten 

o aansluitingen maken tussen de verschillende systemen 

o analyseren en adviseren van boekingsgangen 

Periode:  oktober 2015 - heden  

Specifieke kenmerken 

opdracht: 

 overgangsfase van Navision naar SAP 

 oplossen inrichtingsproblemen in de SAP facturatiemodule 

mailto:info@highq.nl
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Bedrijf: ISS Nederland 

Branche: facilitaire serviceverlening  

Functie:  Serviceleider Accounting 

Opdracht:   diverse werkzaamheden m.b.t. tot de maandafsluiting 

 voorbereiding en analyse van de btw aangiftes 

 aansluitingen Navision met loonadministraties 

 bijhouden diverse balansdossiers 

 diverse analyses m.b.t. verbetertrajecten 

Periode:  medio juli 2015 - medio oktober 2015 

Specifieke kenmerken 

opdracht: 

 meerdere Navision bedrijven 

 meerdere cao’s, 4-wekelijkse en maandelijkse verloning van ca. 8.000 

medewerkers  

 grote hoeveelheden data 

 

Bedrijf: Oxxio Nederland B.V. 

Branche: energie 

Functie:  Grootboek Administrateur  

Opdracht:   uitvoeren werkzaamheden m.b.t. overgang van Navision naar SAP en 

van overgang op afsluitingssystematiek Eneco 

 beheren balansdossiers 

 clusteren energiebelasting 

 verzorgen aangifte energiebelasting 

Periode:  medio november 2012 - maart 2015 

Specifieke kenmerken 

opdracht: 

Oxxio bevond zich in een roerige periode net na de overname door Eneco. In 

deze periode met name betrokken geweest bij de overgang naar de 

afsluitingssystematiek en standaarden van Eneco en vervolgens het 

overdragen van werkzaamheden aan de centrale administratie 

 

Bedrijf: Business Lease Nederland                         

Branche: automotive 

Functie:  Senior project medewerker verbetering rapportage 

Opdracht:   analyseren en verbeteren van de huidige manier van rapporteren 

Periode:  april 2012 - augustus 2012 

Specifieke kenmerken 

opdracht: 

 opstellen en analyseren van specificaties 

 complexe ICT-omgeving 

 specifieke waarderingsgrondslagen 

 

Bedrijf: Stichting Havensteder 

Branche: woningcorporatie 

Functie:  Senior Medewerker Financiële Verslaglegging 

Opdracht:   voeren van grootboekadministratie 

 verzorgen jaarafsluiting 

 opstellen van balansspecificaties 

Periode:  september 2011 - medio maart 2012 

Specifieke kenmerken 

opdracht: 

 integratietraject na fusie   

 nieuw softwarepakket voor de organisatie 

 

Bedrijf: Genzyme Europe B.V. 

Branche: farmacie 

Functie:  Senior GL Accountant / Senior AR Accountant 

Opdracht:   voeren van grootboekadministratie 

 mede verantwoordelijk voor uitvoeren maand-, kwartaal- en 

jaarafsluitingen en rapportages met behulp van o.a. HFM 

 beoordelen contracten op omzet en debiteuren acceptatie 

 omzet acceptatie beslissingen op basis van USGAAP 

 verzorgen van internationale BTW- en intrastatt-aangiftes 

 beheren debiteuren 

Periode:  februari 2008 - augustus 2011 
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Specifieke kenmerken 

opdracht: 

 SOx compliancy 

 internationale omgeving 

 voertaal Engels 

 beursgenoteerd (USGAAP) 

 

Bedrijf: Techno Service Nederland 

Branche: Automotive 

Functie:  Controller Bijzondere Projecten 

Opdracht:   verantwoordelijk voor doorvoeren van F&C requirements in het nieuwe 

softwaresysteem 

Periode:  februari 2007 - februari 2008 

 

Bedrijf: Techno Service Nederland 

Branche automotive 

Functie:  Hoofd Administratie Centrale Administratie  

Opdracht:  

 

 

 

 

 

 

 

 verantwoordelijk voor dagelijkse aansturing van de 5 regio-

administraties 

 verantwoordelijk voor het fysiek samenbrengen van de diverse regio-

administraties 

 mede verantwoordelijk voor dagelijkse aansturing van de centrale 

administratie (35 medewerkers) 

 mede verantwoordelijk voor overdracht van de centrale administratie 

naar het service center 

Periode: maart 2006 - februari 2007 

 

Bedrijf: Techno Service Nederland 

Branche: automotive 

Functie:  Business Controller 

Opdracht:   verantwoordelijk voor rapportages en analyses (ad hoc en regulier) 

 deelnemen in diverse verbetertrajecten i.v.m. het doorvoeren Lean 

Management 

Periode:  februari 2005 – februari 2006 

 

Bedrijf: Techno Service Nederland 

Branche: automotive 

Functie:  Hoofd Administratie Regio Noord-Holland 

Opdracht:  

 

 

 

 aansturen van 6 medewerkers regio administratie 

 verantwoordelijk voor correcte verwerking van alle boekingen 

 zorgdragen voor het opstellen van de jaarstukken, financiële 

rapportages, regiorapportages alsmede het analyseren daarvan 

 verantwoordelijk voor de overdracht van de administratie naar de nieuwe 

regionale centrale administratie 

Periode: december 2003 - januari 2005 

 

Bedrijf: Christelijk Pedagogisch Studiecentrum 

Branche: onderwijs 

Functie:  Assistent Controller 

Opdracht:   verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële-, divisie- en 

projectrapportages 

 werkzaam als projectcontroller voor de projecten van 2 divisies 

 lid van de projectgroep ter verbetering van de divisierapportages 

Periode:  mei 2003 - november 2003 

 

Overige werkervaring: 

Bedrijf:  Raab Karcher Bouwstoffen B.V. Regio Rijn Maas & Waal 

Branche: groothandel 

Functie:  

Leiding: 

Hoofd administratie / Regio Controller 

7 medewerkers 

Periode:  april 2002 - april 2003 
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Bedrijf:  Different Casuals B.V. 

Branche: detailhandel mode 

Functie:  

Leiding: 

Finance & Administration Manager 

direct 3, indirect 20 

Periode:  maart 2001 - maart 2002 

 

Bedrijf:  BDO CampsObers accountants en adviseurs 

Branche: accountancy 

Functie:  Assistent Accountant RA 

Periode:  september 1998 - maart 2001 

 


