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Persoonlijke informatie
Geboortedatum: 05-09-1989
Woonplaats: Kaatsheuvel
Telefoonnummer: 06-10441418
E-mail: ronald.sterrenburg@cleverpartners.nl

Opleidingen
2017 – 2020
Praktijkopleiding MKB tot AccountantAdministratieconsultent
NBA
2010-2011
Postbachelor HBO AccountantAdministratieconsultent
Avans+
2006-2010
HBO Accountancy
Avans Hogeschool

Vaardigheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nederlands *****
Engels ****
Duits **
Financiële verslaggeving *****
Caseware *****
AFAS Fiscaal *****
SBR Verwerker ****
Fiscaliteiten ****
Twinfield ****
Excel/Word ****
Powerpoint ****
Exact Online ***
AFAS Profit ***
Navision ***
US GAAP **

Werkervaring
September 2021 - heden
Clever Business Partners
•

Interimopdrachten op het gebied van Finance

Januari 2013 – Augustus 2021
BDO Accountants & Belastingadviseurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voeren, beoordelen en reviewen van administraties
Tussentijdse cijfers
Samenstellen, beoordelen en reviewen van jaarrekeningen
Opstellen van jaarrekeningen op basis van regime groot en middelgroot
Advisering
Opstellen en reviewen van fiscale aangiften omzetbelasting,
vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en dividendbelasting
Detachering
Aanspreekpunt voor controllers en DGA’s
Begeleiding en coaching van collega’s
Lid van lokaal SBR-team

September 2010 – Augustus 2012
Deloitte Accountants
•
Voeren van administraties
•
Samenstellen van jaarrekeningen
•
Opstellen van fiscale aangiften omzetbelasting, vennootschapsbelasting en
inkomstenbelasting
Juni 2010 – Augustus 2010
Clemens & Freni Accountancy en Belastingzaken
•
Voeren van administraties
•
Voorbereiden van jaarrekeningen

Clever Business
Partners

Toelichting
Clever Business Partners
Huidige opdracht: Lineage Logistics
Binnen Lineage Logistics ben ik betrokken bij de totstandkoming van de geconsolideerde jaarrekening en de
implementatie van rapportagesoftware voor de toekomstige geconsolideerde jaarrekening.

BDO Accountants & Belastingadviseurs
In mijn werkzaamheden als senior financieel analist heb ik in diverse rollen geacteerd en was ik verantwoordelijk voor de
coördinatie van het jaarrekening- en aangifteproces voor een divers pakket aan klanten. In die hoedanigheid ben ik ook op
dagdagelijkse basis bezig geweest met het beheren van klantrelaties, het signaleren van advieskansen bij klanten, het
stimuleren van ontwikkeling van junior collega’s en bewaken van de algehele kwaliteit.
Ik heb gefungeerd als eerste aanspreekpunt voor DGA’s, controllers/administrateurs en medewerkers en kan mijn
communicatiestijl dan ook snel aanpassen aan de gesprekspartner.
(Middel)grote jaarrekeningen en SBR
Naast de reguliere werkzaamheden zoals administraties, tussentijdse cijfers, jaarrekeningen, fiscale aangiften (IB, VPB,
BTW, DIV), het uitvoeren van adviesopdrachten en de bespreking van voorgaande zaken heb ik ruime ervaring opgedaan in
het opstellen van jaarrekeningen in het middelgrote en grote segment, met name in Caseware. Vanuit die rol ben ik ook
onderdeel geweest van het SBR-team dat de publicatie van de SBR deponeringsstukken voor alle grootteregimes voor
haar rekening nam.
In mijn tijd in de accountancy heb ik te maken gehad met een breed scala aan regelgeving zoals RJ, Titel 9 BW 2, fiscale
wetgeving (IB, VPB, BTW, DIV) en in mindere mate US GAAP.
Branches
Binnen de accountancy heb ik een scala aan klanten mogen bedienen. Dikwijls was hier sprake van een
DGA/holdingstructuur met een topholding en één of meerdere werkmaatschappijen.
o

(Groot)handel

o

Zakelijke dienstverlening

o

Onroerend goed

o

Installatiebranche

o

Non-profit (zorg)

o

Vrijgestelde beleggingsinstellingen

