
Persoonlij ke informatie
Geboortedatum: 31-05-1988
Adres: Hoofdmanweg 53
Woonplaats: Loon op Zand
Telefoonnummer: 06 - 30061227
E-mail: toby.verlouw@cleverpartners.nl

Opleidingen
2010 – 2012
Master Finance
WO – Tilburg University 

2006 – 2011
Bachelor International Business Administration
WO – Tilburg University

Aanvullende cursussen
2018: Contracteren met de overheid
2018: Masterclass Business Intelligence
2017: Professionele Adviesvaardigheden
2017: Integraal Vastgoed rekenen

Vaardigheden (schaal 1-5)
• Nederlands *****
• Engels *****
• Excel / Word *****
• Powerpoint ****
• Exact Financials ****
• Exact Online ****
• Afas Profi t ****
• Accountview ****
• Bomas **
• Pro Active**
• Sharepoint***
• SPSS**
• Stata**

Werkervaring
September 2019 - Huidig
Clever Business Partners  |  Owner
Interim- en adviesopdrachten op het gebied van Finance & Control, 
Risk & Compliance en IT. *

2017 – 2019
PT Finance  |  Financial Consultant *
Gedetacheerd als interim fi nancial consultant.

2015 –  2017 
AAG ‘s-Hertogenbosch  |  Junior Financial Consultant *
• Planning & control activiteiten 
• Jaarrekeningtrajecten
• Managementrapportages
• Begrotingstrajecten. 
• Bouwen en onderhouden van (reken)modellen.
• Ontwikkeling landelij k format productieverantwoording Wmo 

en Jeugdwet, 2015, 2016 en 2017 (Actiz).
• Betrokken bij  verschillende (software) implementatietrajecten

2013 – 2015 
Qdossier Waalwij k  |  Regulatory Operations Manager
• Ontwikkelen en onderhouden van work-fl ows, procedures 

en technische oplossingen. 
• Interimconsultant bij  o.a. Genzyme, Sigma-tau, Intercept 

Pharmaceuticals.

Ambitieus   |   Teamplayer   |   Daadkrachtig   |   Ondernemend   |   Sociaal   |   Eigenwij s   |   VerbinderClever Business 
Partners

* Zie volgende pagina voor een toelichting

Toby Verlouw
Founder & Business Partner

Soms hebben organisaties 
een spreekwoordelijke 
schop onder de kont nodig



Toelichting

Clever Business Partners
Feb 2018 – Heden   |   Bovag Vereniging
Actief in de rol van fi nancial controller en naast de reguliere werkzaamheden als controller verantwoordelij k 
voor de ontwikkeling van stuurinformatie door middel van cockpits/dashboards in Afas.

Aug 2019 – Heden   |   Magneds.com 
In de rol van businesscontroller houd ik me bezig met het optimaliseren van bedrij fsprocessen en management 
informatie. Daarnaast maak ik kostprij s- en effi  ciency analyses om meer inzicht te verschaffen in de productiviteit 
van de organisatie en het rendement op projecten. 

PT Finance (interim)
Jan 2018 – juni 2019   |   Rode Kruis – District Noord en Midden Limburg
Als projectmanager verantwoordelij k voor het opzetten en aansturen van het bedrij fsbureau (4 medewerkers). 
Er heeft een consolidatie plaats gevonden voor 12 administraties waar (bedrij fs) processen opnieuw zij n opgezet 
voor een effi  ciënte organisatie.    

AAG (interim)
Maart 2016 – April 2017   |   Robert Coppes Stichting (Zorg)
Invullen van de controlfunctie. Advies gevend orgaan omtrent de interne procesoptimalisatie. Daarnaast 
verantwoordelij k voor de zorgregistratie en administratie. Verantwoordelij k voor:
• Jaarrekeningdossier
• Opstellen begroting
• Managementrapportage
• Ondersteunen en adviseren management
• Optimaliseren administratie organisatie en interne controle
• Ontsluiten BI-tool 

Nov. 2015 – Maart 2016   |   Stichting De Zorgmensen (Zorg)
Actief als assistent controller. Uitvoeren van controlewerkzaamheden en ondersteunen bij  het begrotingstraject. 

Clever Business 
Partners

“Met een kritische en frisse blik 
analyseer ik de bedrij fsprocessen 
in uw organisatie. Een echte 
teamspeler die door heldere 
communicatie gemakkelij k bruggen 
slaat tussen verschillende 
organisatorisch eenheden en zo 
optimale resultaten neerzet. 
Samen kunnen we meer.”


