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Werkzaam geweest in de volgende 
branches: 
accountancy, toerisme/ recreatie/ horeca, 
financieel IT/ PSP, detachering 
 
Persoonlijke kenmerken: 
consciëntieus, consequent, authentiek 
betrouwbaar, pro actief, flexibel, 
oplossingsgericht 
 
Communicatieve kenmerken: 
open, empathisch, no nonsens, tactvol 
 
Inhoudelijke kenmerken: 
verbindend, teamplayer, oplossings- en 

resultaatgericht, brede finance kennis    
(ook in IT, HR  Legal), reporting (IFRS),     
cash flow management, 
professionalisering/ procesoptimalisatie  
 
 

 

Ik breng Finance verder door……… 
 
organisaties beter te laten functioneren door overzicht te creëren, te prioriteren en mensen 
met plezier te laten werken om samen op basis van respect, transparantie en duidelijkheid 
de organisatiedoelen te realiseren. 

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

Naam Ron de Vlaming 
E-mailadres info@highq.nl 
Geslacht man 

Geboortedatum 20 september 1966 
 

Competenties: 

• betrokken en gemotiveerde financial met meer dan 25 jaar ervaring in diverse 
leidinggevende posities 

• ontwikkeld van Assistent Account tot CFO/ Financieel Directeur 

• authentiek, pragmatisch, proactief, open en flexibel 
• verbindend leider met sterke nadruk op eigen verantwoordelijkheden 
• goede communicatieve vaardigheden op alle niveaus, teamplayer 
• verantwoordelijk op het gebied van Finance, HR, IT, Legal, Compliance en Tax 
• ervaring binnen internationaal geleide ondernemingen met strakke rapportagelijnen 
• werkt graag in een ondernemende omgeving, is gewend te bouwen en heeft IT-affiniteit 
• kennis omtrent verslaglegging (IFRS) up to date, specifieke kennis op het gebied van fusies 

en overnames, wet- en regelgeving financiële instellingen en compliance 

 

Opleidingen: 

1999 Post Doctoraal Accountancy, VU Amsterdam 
1990 Doctoraal Economie, VU  Amsterdam 
1984 Atheneum, Nifterlake College 

 

Cursussen: 

 Cursussen/ seminars t.b.v. Permanente Educatie voor RA’s 
 

Talenkennis: 

Nederlands moedertaal  
Engels schriftelijk uitstekend 

 mondeling vloeiend 
Duits schriftelijk goed 
 mondeling goed 
Frans schriftelijk goed 
 mondeling goed 

 

Automatiseringskennis: 

• MS Office, AFAS, Qliksense, IT-beleid 
 

Huidige werkgever: 

Vanaf 1 maart 2023 bij HighQ als Senior Financieel Interim Manager.  

Overige werkervaring: 

Bedrijf: The Human Network Group b.v. Utrecht 
THN is een detacheringsbureau dat via 22 gespecialiseerde bedrijven ruime 
700 consultants bij m.n. het grootbedrijf in de verschillende branches binnen  

Branche: detachering 
Functie:  Financieel Directeur 
Periode: 2016 - heden 
Werkzaamheden:  MT-lid en eindverantwoordelijk voor Finance, HR, IT, Facility, Legal en Taks 

 
 

mailto:info@highq.nl
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Key results: 
• medeverantwoordelijk voor realisatie van sterke groeicijfers d.m.v. 

autonome groei, Buy & Build en start ups 
• inrichting van de planning & control cyclus incl. strakke rapportage voor 

de verschillende stakeholders 

• verantwoordelijk voor professionaliseren volledig interne organisatie om 
verdere groei te faciliteren 

• optimalisering processen m.b.v. stage-of-the art IT-omgeving, 
operational excellence 

• actieve participatie bij acquisitie en integratie na overname door Belgisch 
House of Talents 

 
Bedrijf: Buckaroo b.v., Utrecht 

Buckaroo is een payment service provider 
Branche: Payment Service Provider (financieel IT-platform) 
Functie:  Financieel Directeur 
Periode: 2011 - september 2015 
Werkzaamheden:  Eindverantwoordelijk voor Finance, HR, IT, Legal, Compliance en Tax. 

Direct rapporterend aan RvC 

 
Key results: 
• medeverantwoordelijk voor ontwikkeling van snelgroeiend IT-bedrijf in 

financiële sector met sterke financiële performance (winstgroei van 
300%) en verdubbeling van aantal fte’s  

• van succesvol afgeronde overname door Intrum Justitia 
• nauw betrokken bij integratie van kleine onderneming binnen 

beursgenoteerde omgeving 

• opzet van financiële administratie incl. AO/IC voor zowel Buckaroo als 
Stichting Derden gelden 

• opzet van rapportagesysteem met kpi’s en afgestemd op internal rules 
Intrum Justitia en vereisen DNB 

• het aan de PSD-compliant maken van Buckaroo incl. opzet van 
Compliance en Risk-afdeling 

 
Bedrijf: Pathé Theaters b.v., Amsterdam 

Pathé is marktleider op het gebied van filmentertainment, exploiteert 22 
bioscopen en heeft meer dan 1600 medew. 

Branche: toerisme/ recreatie/ horeca 
Functie:  Finance Manager 
Periode: 2009 - 2011 
Werkzaamheden:  Key results: 

• leidinggeven aan de afdeling Finance en het aansturen van de financiële 
operationele processen: inrichten, vormgeven en optimaliseren van 
financiële processen en AO/IC 

• opstellen van de budgettering en interne rapportages, het voorbereiden 
van de jaarrekening incl. rapportage aan het internationaal hoofdkantoor 

• controlerende functie op strikte naleving van interne regelgeving 
waaronder beleid en procedures 

• medeverantwoordelijk voor gedelegeerde IT-aangelegenheden 

 
Bedrijf: Wolff Cinema Groep, Utrecht 

Wolff is een landelijk opererende bioscoopketen met 10 vestigingen en meer 
dan 400 medew. 

Branche: toerisme/ recreatie/ horeca 
Functie:  Financieel Directeur 
Periode: 2001 - 2009 
Werkzaamheden:  • verantwoordelijk voor financieel beleid, interne organisatie, IT, HR en 

legal 
• direct ressorterend onder RvC 
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Bedrijf:  Baker Tilly Berk, Utrecht 
Branche: Accountancy 
Functie: Accountant 
Periode:  1990 - 2000 

 


