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Opleidingen 
2017 – 2018 Fiscaal Adviseur Avans+ Diverse fiscale vakken als IB-winst, 

BTW, VPB, LB gevolgd. Fiscale kennis 
verder verbreed. 

 
2015 – 2016 Post HBO AA Avans+ Theoretisch gedeelte AA opleiding

  
2009 – 2013 HBO Accountancy HES Diploma Behaald, inclusief Nyenrode 

minor gevolgd. 
 
2004 – 2009 HAVO ’t Rijks Diploma 
 
Trainingen 2020 
Big data analyseren en presenteren met MS Excel  
Financial reporting met MS Excel 
Financiële overzichten 
Rentabiltieitsratio’s 
Externe verslaggeving 
Integrale bedrijfsanalyse 
 

 

Theo van 
Kerkhof 

Bergen op Zoom 

2 augustus 1992 

 



 
 
 
 

  
 
Talenkennis 
Nederlands (moedertaal) Uitstekend  
Engels    Goed 
 
Systeemkennis 
MS Excel ● Exact online ● CaseWare ● Audition ● AFAS ● Twinfield 
 
 
Werkervaring 
BLUEFIN Interim Finance Professionals 
Organisatie  : BLUEFIN B.V. 
Locatie   : Zuidwest Nederland 
Rol   : Interim Finance Professional 
Periode  : 01/2020 t/m heden 
 
Als Interim Finance Professional voer ik opdrachten uit voor de opdrachtgevers van BLUEFIN binnen  
het vakgebied accounting & control. 
 
Uitgevoerde opdrachten via Bluefin: 
 
Serviceorganisatie Jeugd Zuid Holland Zuid 
Type organisatie : Overheid 
Locatie   : Dordrecht (in verband met coronavirus vanuit huis) 
Rol   : Financieel adviseur 
Periode  : 05/2020 
De Serviceorganisatie werkt namens de 10 gemeenten in Zuid-Holland Zuid om sturing op jeugdhulp 
mogelijk te maken. 
 
Gemeenten zijn, vanwege de Jeugdwet, verantwoordelijk voor het organiseren en bekostigen van de 
jeugdhulp. De 10 gemeenten in Zuid-Holland Zuid werken samen op het gebied van de jeugdhulp. 
Hiervoor is de Serviceorganisatie opgericht. 
 
De Serviceorganisatie is een kleine regieorganisatie en draagt namens de 10 gemeenten zorg voor 
het inkopen en contracteren van de regionale zorgmarkt, budgetbeheersing, informatievoorziening 
en accountmanagement. De Serviceorganisatie is daarmee de spin in het web in een complexe 
omgeving met 10 gemeenten, Stichting Jeugdteams en sociale wijkteams en ca. 135 
jeugdhulpaanbieders. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 
 

• Het nagenoeg zelfstandig behandelen van aanvragen m.b.t. omzetcompensatie als gevolg 
van de coronacrisis. Aanbieders van jeugdzorg welke als gevolg van de coronacrisis minder 
omzet hebben gerealiseerd, kunnen omzetcompensatie aanvragen. Deze aanvragen nam ik 
in behandeling en beoordeelde deze aan de hiervoor gemaakte regeling. Werkzaamheden 
bestonden met name uit het contact (telefonisch en e-mail) hebben met aanbieders welke 
vragen hadden en het verwerken van de aanvragen; 



 
 
 
 

  
• Het verzamelen en verwerken van cijfers uit jaarrekeningen van aanbieders. Deze 

jaarrekeningen werden verzameld naar aanleiding van een intern onderzoek binnen de 
Serviceorganisatie. 

 

Medsen Apotheek groep 
Type organisatie : Farmaceutisch  
Locatie   : Breda 
Rol   : Assistent Controller 
Periode  : 02/2020 – april 2020 
Medsen Apotheek is een concept van apotheken in Nederland. In hun vestigingen hebben ze meer 
tijd en aandacht voor uw gezondheid en altijd deskundig advies. Medsen doet er alles aan om de 
apotheek toegankelijk te maken. Dat doen we door een andere manier van werken, gericht op uw 
behoeften. (www.medsen.nl) 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 
 

• Assisteren bij de jaarafsluiting / accountantscontrole --> maken van specificaties en 
verwerken van boekingen. Tevens het opstellen van de consolidatiestaat; 

• Het schrijven van de jaarrekeningen; 
• Assisteren bij de maandafsluiting --> maken van specificaties van de voorgaande maand; 
• Verwerken administratie van met name inkoopfacturen en bankmutaties; 

 
Van Mossel Groep BV 
Type organisatie : Automotive 
Locatie   : Waalwijk 
Rol   : Assistent Controller 
Periode  : 01/2020 
Van Mossel (www.vanmossel.nl) is een internationaal bedrijf in de automotive branche met in hun 
dienstenaanbod: verkoop, lease, verhuur en service. Van Mossel bestaat ruim 70 jaar, heeft circa 
2.800 medewerkers, ruim 100 vestigingen en een omzet van 1,6 miljard euro. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 
 

• Assisteren bij de jaarafsluiting / voorbereiding accountantscontrole --> maken van 
specificaties balansposten en verwerken van boekingen; 

• Assisteren bij de maandafsluiting --> maken van specificaties van de maand december; 
• Verwerken interne facturatie; 
• Assisteren bij het ontwikkelen van de automatisering met betrekking tot de facturatie. 

 
Voorgaande werkgevers: 

DRV 
Type organisatie : Accountantskantoor 
Locatie   : Bergen op Zoom 
Rol   : gevorderd Assistent Accountant 
Periode  : 09/2018 – 12/2019      



 
 
 
 

  
Als Accountant bij DRV houd ik me bezig met het analyseren van financiële gegevens bij klanten. 
Samen met de klant spar ik over de problematiek waarmee men te maken krijgt op administratief 
gebied.  
 
 
 
Als gevorderd assistent Accountant ben ik verder verantwoordelijk voor: 

• Het voeren van administraties; 
• Het samenstellen van jaarrekeningen; 
• Verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting; 
• Ben ik het eerste aanspreekpunt voor beginnend assistenten. 

 

Van Oers 
Type organisatie : Accountantskantoor 
Locatie   : Roosendaal 
Rol   : Gevorderd Assistent Accountant 
Periode  : 04/2018 – 08/2018      
Als assistent accountant bij Van Oers was ik verantwoordelijk voor het opstellen van tussentijdse 
cijfers en jaarrekeningen van Macdonald´s vestigingen. 

 
Baker Tilly Berk 
Type organisatie : Accountantskantoor 
Locatie   : Goes 
Rol   : (gevorderd) Assistent Accountant 
Periode  : 11/2014 – 08/2018      

Als assistent accountant bij Baker Tilly Berk heb je de volgende verantwoordelijkheden: 
 

• Het voeren van de bedrijfsadministratie van klanten vanuit het kantoor of op locatie; 
• Contact onderhouden met de klant op uitvoerend niveau en grotendeels zelfstandig werken 

aan de administratie; 
• Zelfstandig opstellen van BTW aangifte, de jaarrekeningen, de kwartaal rapportages, 

Aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting en het jaardossier conform het 
werkprogramma; 

• Daarnaast het eerste aanspreekpunt voor beginnend assistenten.  
 
Vanaf januari 2017 promotie tot gevorderd Assistent Accountant. 



 
 
 
 

  
BDO Accountants   
Type organisatie : Accountantskantoor 
Locatie   : Roosendaal 
Rol   : Assistent Accountant 
Periode  : 09/2013 – 10/2014      

Verantwoordelijk voor het voeren van administraties en het opstellen en controleren van 
jaarrekeningen.  
In 2014 gedetacheerd en verantwoordelijk voor het verzorgen van jaarrekeningen voor verhuurde 
woningen in Duitsland. 
 
Werkzaamheden: 

• Verwerken van veelal geautomatiseerde administraties; 
• Opstellen en analyseren financiële overzichten; 
• Samenstellen jaarrekeningen; 
• Voorbereiden aangiftes OB/IB/VPB; 
• Onderhouden relatie met de klanten. 

 

Gemeente Etten-Leur 
Type organisatie : Gemeente 
Locatie   : Etten-Leur 
Rol   : afstudeerstage 
Periode  : 02/2013 – 07/2013      
 
Het ontwikkelen van een nieuwe, nauwkeurige kostenverdeling. Dit gedaan door, op basis van 
theorie, verschillende hypothese op te stellen. Deze vervolgens getest.  
 
Hierdoor is er een nieuwe kostenverdeling opgesteld en geïmplementeerd. Daarnaast ook de 
prijsopbouw van verschillende producten en diensten, geleverd door de gemeente, kritisch bekeken 
en aangepast. Verder verdiept in een aantal bedrijfsprocessen en verbeterpunten aangedragen. 

 

INTERESSES 
Fitness 
Voetbal 


