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Werkzaam geweest in de volgende 

branches: 

(top)recreatiesport en accountancy (MKB 

en Zorgsector) 

 

Persoonlijke kenmerken: 

sociaal, ondernemend, teamspeler en 

brede interesses  

 

Communicatieve kenmerken: 

goed in gedachten onder woord te 

brengen, schriftelijk sterk en toegankelijk 

 

Inhoudelijke kenmerken: 

resultaat- en doelgericht, behulpzaam en 

probleem oplossend vermogen  

Ik breng Finance verder door ……... 

 

het overbrengen van mijn motivatie bij mijn teamgenoten. Met een doelgerichte mind-set 

streef ik naar kwaliteit en bied ik de best mogelijke service. Ik houd ervan projecten aan te 

pakken, nieuwe dingen te leren en ook weer over te brengen bij andere collega’s.  

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

Naam Delano Wouterse 

E-mailadres info@highq.nl 

Geslacht man 

Geboortedatum 27 april 1993 

 

Opleidingen: 

2019 - heden Associate Degree  

Finance & Control/Accountancy (nieuwe benaming voor bedrijfseconomie), 

Avans Hogeschool Breda deeltijd  

Verwacht afstudeerjaar 2022 

2005 - 2011 HAVO Comenius College, Capelle aan den IJssel  

Profiel en keuzevak: Economie & Maatschappij  

 

Talenkennis: 

Nederlands moedertaal  

Engels schriftelijk goed 

 mondeling goed 

 

Automatiseringskennis: 

• Boekhoudpakketten: ExactOnline, Twinfield, E-boekhouden 

• Navision Microsoft Dynamics 
• Loket salarispakket 

• Microsoft Office – Word, Excel en PowerPoint (niveau professioneel) 

 

Huidige werkgever: 

Vanaf 1 april 2022 bij HighQ als Financieel Interim Manager.  

Werkervaring: 

Bedrijf: De ZorgAccountants 

Branche: accountancy 

Functie:  Zelfstandig Assistent Accountant 

Periode: 2020 - heden 

Werkzaamheden:  • tussentijdse rapportages en jaarrekeningen samenstellen van MKB- en 

zorgsector gerelateerde ondernemingen  

• verplichte zorgsector gerelateerde financiële beoordelingsopdrachten  

• beoordelen van het bestaan en naleving van bedrijfsprocessen  

(AO-IB/IC)  

• teamleider voor het administratieteam  

 

Bedrijf: Vigilate Accountants B.V. 

Branche: accountancy 

Functie:  Assistent Accountant 

Periode: 2018 - 2020 

Werkzaamheden:  • begonnen met secretariële taken (deponeren jaarrekeningen, 

postverwerking, telefoon, archief)  

• vervolgens toevertrouwd met administratie verwerking; inkoop, verkoop, 

facturering & bank  

• uiteindelijk opstellen van tussentijdse rapportage en samenstellen van 

jaarrekeningen van kleine ondernemingen  

• en het assisteren bij financiële controle; controleren van het bestaan en 

naleving van bedrijfsprocessen (AO-IB/IC) 

 

mailto:info@highq.nl


 

 

 blz. 3 / 3 

 

Bedrijf:  FunUnity 

Functie: oprichter en organisator 

Periode:  2013 - 2018 

Werkzaamheden: als ZZP’er diensten verleend waarbij hij pr- en ledenactiviteiten organiseerde 

voor scholen en verenigingen  

 

Aanvullende informatie: 

 reizen  

Vanuit Noordoost naar Zuidoost Verenigde Staten en Noordwest naar 

Zuidwest Europa 

Periode:  2013 (6 maanden) 

 

Bedrijf:  PAC Rotterdam  

Functie: Jeugdatletiek trainer  

Periode:  2013 - 2018 

Werkzaamheden: verzorgen van atletiektrainingen aan pupillen en junioren van basis- tot 

specialismeniveau  

 

 Topsport-carrière 

Periode:  2008 - 2013 

 Prijzenkast  

- Vertegenwoordiger EK-clubteams in Bosnië  

- NK indoor junioren <19; 60m horden, zilver  

- NK indoor junioren <19; 400m, zilver  

- NK junioren <19; 110m horden, zilver  

- NK jeugd <17; 100mh goud + NL-record 13.22s  

 

 


