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Werkzaam geweest in de volgende 

branches: 

ICT & consultancy, finance, events & 

horeca, bedrijfsadvisering en sport 

 

Persoonlijke kenmerken: 

gedreven, hulpvaardig, beleefd, oplettend, 

ambitieus, empathisch 

 

Communicatieve kenmerken: 

flexibel, een teamspeler, overtuigend, 

duidelijk, motiverend 

 

Inhoudelijke kenmerken: 

snel van begrip, didactisch, open, 

probleemoplossend, doelgericht 

 

Hoe brengt Tijmen Finance verder? 

 

Ik breng Finance verder door o.a. een goed overzicht te creëren en door het ophelderen van 

onduidelijkheden. Hoe completer en duidelijker de informatie is, des te beter zijn de keuzes 

die hiermee gemaakt worden. Ik ben gedreven en leergierig, en streef altijd naar het beste 

resultaat als mogelijk. 

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

Naam Tijmen van Houweninge 

E-mailadres info@highQ.nl 

Geslacht man 

Geboortedatum 23 augustus 2000 

 

Opleidingen: 

aug. 2019 - sept. 2022 Bachelor of Sciences in International Business Administration, Nyenrode 

Business Universiteit 

 VWO, 

Luzac Lyceum Utrecht, Utrecht sept. 2016 - juni 2018 

Werkplaats Kindergemeenschap, Bilthoven aug. 2011 - juni 2016  

 

Cursussen: 

mei - juni 2016 Cambridge Proficiency English, British Council 

Acquired C2 Proficiency, the highest level appointed by the Cambridge 

Assessment English institute, proving to be fluent in English 

 

Talenkennis: 

Nederlands moedertaal  

Engels schriftelijk uitstekend 

 mondeling vloeiend 

Duits schriftelijk goed 

 mondeling goed 

 

Automatiseringskennis: 

• Exact online, MS Office  

 

Huidige werkgever: 

Vanaf 13 februari 2023 bij HighQ als Financieel Interim Manager.  

Overige werkervaring: 

Bedrijf: Inergy BV, Woerden 

Branche: Bedrijfsadvisering 

Functie:  Onderzoek Assistent afdeling Verkoop  

Periode: januari 2022 - april 2022 

Werkzaamheden:  • ingehuurd om onderzoek te doen naar en een rapport te schrijven over 

het marktpotentieel van een nieuwe sector 

• adviseren van de verkoopafdeling over de levensvatbaarheid van en de 

aanpak van toetreding tot deze markt 

• verzamelen van significante relevante data door middel van 

telefoongesprekken en vragenlijsten 

 

Bedrijf: Inergy BV, Woerden 

Branche: Bedrijfsadvisering 

Functie:  Assistent Business Controller 

Periode: november 2018 - augustus 2019 

Werkzaamheden:  • facturen overplaatsen en verwerken in de nieuwe ERP-software, Exact 

online 

• volledig register gemaakt van al het uitbestede werk na een acquisitie 

• verantwoordelijk voor het vinden van een groot bedrag aan openstaande 

betalingen 
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Bedrijf: SV Kampong, Utrecht 

Branche: Sportvereniging 

Functie:  conciërge 

Periode: november 2015 - februari 2019 

Werkzaamheden:  • verantwoordelijk voor de netheid en representativiteit van de 

zaalhockeyhallen voor elke wedstrijdweekend tijdens het winterseizoen 

• verantwoordelijk voor de schoonmaak tijdschema's en 

salarisadministratie van het team, en deel uitmakend van het team zelf 

 

Overige werkervaring: 

Bedrijf: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen 

Branche: Studentenvereniging Nieuwe Compagnie van Verre, Breukelen 

Functie:  Penningmeester van de Bijstand 

Periode: januari 2022 - april 2022 

Werkzaamheden:  • samen met vier anderen een vierdaags evenement georganiseerd met 

100 medewerkers en 120 aanwezigen. Samenwerking met diverse 

partijen om te zorgen voor veiligheid, gezondheid en timemanagement. 

Primair verantwoordelijk voor het veiligstellen van financiën sponsoring 

en het bewaken van het budget. 

 

Bedrijf:  Nyenrode Business Universiteit, Breukelen 

Branche: Studentenvereniging Nieuwe Compagnie van Verre, Breukelen 

Functie: Penningmeester van KBC VI 

Periode:  november 2018 - augustus 2019 

Werkzaamheden: • verantwoordelijk voor de financiën van de bar op de campus, inclusief 

creëren kwartaalrapportages, het beheren van voorraadniveaus en het 

nemen van financiële beslissingen over extra kosten en targets 

 

Bedrijf:  Otto’s Schi- und Snowboardschule, Sankt Michael Im Lungau 

Functie: Skileraar 

Periode:  december 2018 - januari 2019 

februari 2019 - mei 2019 

Werkzaamheden: • bewijst het vermogen om goed skiën te onderwijzen qua techniek en 

veiligheid en het kunnen omgaan met de verantwoordelijkheid van 

begeleiden van groepen leerlingen. Na het behalen van de nodige 

kwalificaties, naar een Oostenrijkse skischool gegaan om zowel kinderen 

als volwassenen van alle niveaus les te geven, in groep sessies of 

privélessen. 

 

 

 


