
Profiel 
Gedurende mijn loopbaan heb ik een stabiele werkhistorie opgebouwd binnen het Order to Cash proces en 
ervaring opgedaan in zowel de B2B als de B2C branche. Bij vier werkgevers was ik als teammanager / 
meewerkend voorman verantwoordelijk voor de aansturing van de debiteuren- / crediteurenafdeling en voor 
de inrichting van de bijbehorende processen. In 2 functies behoorden ook het liquiditeitsbeheer en het 
beheer van de assurantie portefeuille tot mijn takenpakket. De laatste jaren heb ik in diverse rollen bij 6 
verschillende ondernemingen gewerkt als Interim Credit Management Professional. 

Vaardigheden 
Assurantiën | Credit Management | Credit Control | Cash Management | Accounts Receivable | Accounts 
Payable | Management | IFS | SAPFiCo | SAP FSCM | OnGuard | Excel | Nederlands | Engels | Duits 

Ambitie 
Ik wil graag iets toe kunnen voegen en het verschil kunnen maken binnen een afdeling waar voortdurend 
een beroep wordt gedaan op mijn jarenlange expertise en een coachende rol kan aannemen.Vooral 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid dragen zijn belangrijk voor mij om optimaal te kunnen functioneren. 

Management 
Mijn stijl van leidinggeven is modern (lees: situationeel). Als manager vind ik het belangrijk om te luisteren en 
draagvlak te creëren bij de medewerker. Ik sta graag tussen de mensen en werk operationeel mee. Mijn 
brede kennis en ervaring deel ik graag met anderen, waardoor hun prestatieniveau stijgt. 
  
Probleemanalyse, conceptueel denken, resultaatgerichtheid 
Door de combinatie van deze drie competenties aangevuld met doorzettingsvermogen en een tomeloze 
inzet weet ik snel tot oplossingen te komen en de  resultaten te verbeteren. 

Communicatie 
Gelijkwaardigheid openheid en toegankelijkheid zijn hierbij mijn belangrijkste kernwaarden.Mijn 
professionele houding stelt mij in staat om een goede samenwerking te creëren of te behouden met interne 
klanten. Mijn goede communicatieve vaardigheden zijn bepalend in het onderhouden van zakelijk correcte 
contacten met externe klanten. 

Bonus 
Ik straal senioriteit en rust uit zonder bedreigend over te komen. Daardoor kan ik snel van toegevoegde 
waarde zijn binnen projectteams e/o werkgroepen en een volwaardig gesprekspartner zijn voor business 
controllers en andere collega’s over de optimalisatie van het werkkapitaal.  
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“ Sterk in het analyseren en optimaliseren van uw order to cash proces. “ 

Credit Management | Credit Control | Cash Management | Accounts Receivable | Accounts Payable | 
Management | IFS | SAPFiCo | SAP FSCM | OnGuard | Excel | Nederlands | Engels | Duits 
  
Gerard Haast 
Roosendaal 
Geboortedatum: 17 december 1956 

Telefoon: 06-11362193 
Email: gerard.haast@outlook.com 
Persoonlijke website: www.gerardhaast.nl 

mailto:gerard.haast@outlook.com
http://www.gerardhaast.nl
mailto:gerard.haast@outlook.com
http://www.gerardhaast.nl


Overzicht werkervaring 

Resultaten 

• Bij diverse ondernemingen heb ik gezorgd voor 10 tot 50% reductie van achterstallige vorderingen, door 
een consequent aanmaningen beleid en implementatie van procesverbeteringen. 

• Als Key-user SAP ben ik met vlag en wimpel geslaagd voor de implementatie van een aantal SAP FiCo 
modules, Bruynzeel Keukens B.V. 

• Met behulp van portfolio manager van D&B  heb ik het volledige klanten bestand gecategoriseerd op basis 
van risicoprofiel Bruynzeel Keukens B.V. 

• Ik heb een betaalplan voorbereid en geïmplementeerd voor verkopen aan consumenten.Bruynzeel 
Keukens B.V. 

• Als lid van het kwaliteitsteam heb ik een analyse gemaakt van alle creditnota’s naar hoofdoorzaken. Het 
resultaat was een kostenbesparing en verhoging van de klantgerichtheid, Chubb Lips Beveiliging B.V. 

• Op basis van een zelfgeschreven credit manual heb ik de implementatie van OnGuard geleid,Chubb Lips 
Beveiliging B.V. 

• Ik heb een professioneel opererende cashmanagement afdeling opgezet door samenvoeging van 
debiteuren- en crediteurenbeheer alsmede liquiditeitsbeheer en het beheer van de assurantieportefeuille. 
Hero Nederland B.V. 

Opleiding en training 

Periode Functie Bedrijf

2011 - 2019 
Interim Credit Management 
Professional bij diverse bedrijven

• Sedgwick (6md) 
• Katun Corporation ( 20 mnd ) 
• Jan de Rijk Logistics ( 7 mnd ) 
• Bidvest DeliXL ( 6 mnd ) 
• Interstream Barging 

Netherlands ( 21 mnd ) 
• Bjorn Borg ( 7 mnd ) 

2005 - 2011 Credit Manager / Cash Manager Bruynzeel Keukens BV

1998 - 2005 Credit Manager Chubb Lips Beveiliging BV

1991 - 1998 Manager Cash Management Hero Nederland BV

1980 - 1991
Assistent Manager Financiën en 
Verzekeringen 

Syngenta Crop Protection

Periode Omschrijving Instituut

1994 Treasury opleiding binnenland  
( Proof of competence ) 

Treasury Management 
Consultants

1992 Management voor administrateurs 
( Certificaat )

Hogeschool Katholieke 
Leergangen

1982 - 1987 MEAO BE (Diploma) West Brabants Avondcollege 

1979 - 1982 HAVO (Diploma) West Brabants Avondcollege 
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Toelichting werkervaring 

Interim Credit Management Employee 

Sedgwick vh Cunningham Lindsey Rotterdam, Zuid-Holland 
aug 2018 – februari 2019 ( 6 maanden ) 
Gedetacheerd via Walters People Rotterdam 

Deeltaken:  

● Zelfstandig prioriteren en uitvoeren van Credit Management taken binnen een toegewezen 

debiteurenportefeuille. 

● Ondersteuning bieden aan het SSC bij de verwerking van uitval in ontvangen betalingen, credit boekingen 

en overige administratieve verrichtingen.  

● Inrichting en optimalisatie van het gebruik van het debiteuren bewakingspakket SAP FSCM. 

● Doen van verbeter voorstellen binnen het kader van Credit Management en rapportage. 

Gebruikte vaardigheden 

Credit Management | Credit Control | Accounts Receivable | Accounts Payable | Excel | Nederlands | Engels  

Interim Credit Representative / Credit Analyst 

Katun Corporation Gorinchem, Zuid-Holland 
juni 2016 – februari 2018 ( 1 jaar en 8 maanden) 
Gedetacheerd via Raaak Personeel Alblasserdam met aansluitend jaarcontract  

Doel van de functie  

Het onafhankelijk behandelen van de toegewezen debiteurenportefeuille, het bieden van operationele 
ondersteuning en de inkomende geldstromen optimaliseren teneinde de financiële risico's in de toegewezen 
debiteurenportefeuille te beperken: Verenigd Koninkrijk DACH regio Nordics en Benelux. 

Deeltaken:  

Credit Management Behandeling van kredietaanvragen en uitvoeren van controle op naleving, op basis van 
financiële analyse, handelsinformaties en mogelijke risico's. Vaststellen van betalingscondities en de 
kredietlimieten overeenkomstig het kredietbeleid en geldende procedures. Portfolio Management Creëeren 
en onderhouden van de klanten portfolio inclusief betalingsgedrag, kredietlimiet, updates en de 12 maanden 
inactief accounts. Interne en externe afstemming van gegevens in de toegewezen accounts. Credit Control 
Order vrijgave rekening houdend met commerciële en financiële belangen en overige belangrijke factoren, 
volgens het kredietbeleid. Het Voorkomen van dubieuze debiteuren door de uitvoering incasso-activiteiten 
zowel mondeling als schriftelijk Behandeling van juridische kwesties met betrekking tot 
debiteurenvorderingen. Rapportage Verzorgen van diverse management rapportages met betrekking tot de 
toegewezen debiteurenportefeuille w.o. de wekelijkse Cash Collection Forecast. 

Gebruikte vaardigheden 

Credit Management | Credit Control | Accounts Receivable | Accounts Payable | Excel | Nederlands | Engels 
| Duits | 
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Interim Credit Controller 

Jan de Rijk Logistics, Roosendaal, Noord-Brabant 
juli 2015 - januari 2016 (6 maanden) 
Gedetacheerd via Randstad- Roosendaal.  

Doel van de functie en deeltaken 

Tijdelijke aanvulling afdeling Credit Control in verband met het wegwerken van probleemdossiers en 
ondersteuning dagelijkse afdelingstaken. Beleidsvoorstellen doen binnen het kader van het project Order to 
Cash en optimalisatie van OnGuard inrichting 

Gebruikte vaardigheden 

Credit Management | Credit Control | Accounts Receivable | OnGuard | Excel | Nederlands | Engels | 

Interim Credit Controller 

Bidvest DeliXL, Schiedam Zuid-Holland 
augustus 2014 - januari 2015 (5 maanden) 
Gedetacheerd via Staffing Force Nederland. Amsterdam 

Doel van de functie en deeltaken 

Tijdelijke overname Credit Control functie gedurende een ziekenhuisopname en aansluitende reintegratie 
periode.  

Gebruikte vaardigheden 

Credit Management | Credit Control | Accounts Receivable | SAPFiCo | SAP FSCM | Excel | Nederlands | 
Engels |  

Administrator Accounts Receivable & Credit Control 

Interstream Barging Netherlands BV Geertruidenberg, Noord Brabant 
mei 2012 - januari 2014 (1 jaar 8 maanden) 
Tijdelijk contract via werkgever. 

Doel van de functie en deeltaken 

In deze functie ben ik voornamelijk als Credit Controller actief geweest met als doelstelling het terugdringen 
van betalingsachterstanden, herinrichting en optimalisatie van OnGuard alsmede de uitvoering van alle 
overige Credit Control taken zoals aanvragen en beoordelen van credit checks, klantencontact, en 
voortgangsrapportage. Tevens samen met een collega verantwoordelijk voor juiste en volledige facturatie 
van uitgevoerde reizen en liggeld claims 

Gebruikte vaardigheden 

Credit Management | Credit Control | | Accounts Receivable | OnGuard | Excel | Nederlands | Engels | Duits 
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Interim Credit Manager 

Bjorn Borg Tilburg Noord-Brabant 
november 2011 - mei 2012 (6 maanden) 
Tijdelijk contract via werkgever. 

Doel van de functie en deeltaken 

Tijdelijke overname van de functie van Credit Manager in verband met zwangerschapsverlof. 
Leidinggevende functie aan een team van 2 FTE met verder als voornaamste kerntaken: Het aansturen, 
opleiden en controle van de afdeling. Planning en organisatie van de diverse werkzaamheden. Management 
taken zoals rapporteren aan de Financieel Directeur, verbeteren van de afdeling. en deelname aan diverse 
overlegvormen zoals managersoverleg,werkoverleg alsmede het voeren van functioneringsgesprekken 
Bieden van ondersteuning bij operationele werkzaamheden van de afdeling. 

Gebruikte vaardigheden 

Credit Management | Credit Control | | Accounts Receivable  | Management | Navision | Excel | Nederlands | 
Engels |  

Credit Manager / Cash Manager 

Bruynzeel Keukens BV Bergen op Zoom,Noord-Brabant 
augustus 2005 - juli 2011 (5 jaar 11 maanden) 

Doel van de functie en deeltaken 

Leidinggevende functie aan ca 5 medewerkers werkzaam op het gebied van Credit Control ( B2B en B2C) , 
crediteurenbeheer en bijbehorende back-office activiteiten zoals facturatie en dagafschrift verwerking. Mijn 
eigen werkzaamheden waren naast de leidinggevende aspecten vooral gericht op het zorgen voor 
definiëring van het kredietbeleid. Vaststellen van kredietlimieten rekening houdend met financiële vs. 
commerciële belangen, brancheontwikkelingen en economische omstandigheden. Verantwoordelijk voor en 
toezien op een juiste uitoefening van het debiteurenbeheer in relatie tot het kredietbeleid. Zelfstandig 
behandelen van juridische kwesties m.b.t. debiteuren. Voorzitten van e/o deelnemen aan overlegvormen en 
projectteams tot op MT-niveau. Opstellen en toelichten van rapportages m.b.t behaalde resultaten. Vanaf juli 
2008 ben ik als key-user betrokken geweest bij een SAP implementatie. 

Gebruikte vaardigheden 

Credit Management | Credit Control | Cash Management | Accounts Receivable | Accounts Payable | 
Management | Coda Financials | SAPFiCo | Excel | Nederlands | Engels |  
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Credit Controller 

Chubb Lips Beveiliging BV Dordrecht, Zuid-Holland 
december 1998 - juli 2005 (6 jaar 7 maanden) 

Doel van de functie en deeltaken 

De sleutelwoorden binnen deze functie waren plannen en organiseren, alsmede coachend leiderschap. In 
deze functie was ik verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de afdeling Credit Control die 
bestond uit ca. 5 medewerkers Tot mijn hoofdtaken behoorden het inrichten en verbeteren van het 
kredietbeleid. Beoordelen van kredietwaardigheid van klanten. Periodiek analyseren van de totale 
debiteurenportefeuille per district op ouderdom creditnota’s en lopende klachten. 

Gebruikte vaardigheden 

Credit Management | Credit Control | Accounts Receivable | Management | Syntess | OnGuard | Excel | 
Nederlands | Engels | 

Manager Cash Management 

Hero Nederland BV Breda,Noord-Brabant 
april 1991 - november 1998 (7 jaar 7 maanden) 

Doel van de functie en deeltaken 

Mijn hoofdtaken binnen deze functie bestonden uit het operationeel leidinggeven aan ca. 5 medewerkers, 
Cashmanagement en Treasury, Riskmanagement, Creditmanagement en Crediteurenbeheer. Mijn 
voornaamste deeltaken waren: Opstellen van een lange en korte termijn liquiditeitsplanning ook met 
betrekking tot vreemde valuta en afhankelijk hiervan inkopen en toepassen van bancaire producten zoals 
kasgeld leningen, deposito’s, vreemde valuta affaires teneinde rentelasten/renteopbrengsten te 
optimaliseren en financiële risico’s te beperken. Het onderhouden van contacten met accountmanagement, 
dealing rooms en productspecialisten. Dagelijks volgen van ontwikkelingen op de geldmarkt en 
valutakoersen. Beheren van bankdossiers en afgegeven zekerheden zoals accreditieven en bankgaranties. 
Verantwoordelijk voor de assurantieportefeuille. Risicobeoordeling van nieuwe en bestaande debiteuren. 
Vaststelling van kredietlimieten.Behandeling van juridische kwesties m.b.t. debiteuren. Toezien op tijdige 
betaling van goederen en diensten zowel nationaal als internationaal rekening houdend met banktarieven en 
liquiditeitspositie. 

Gebruikte vaardigheden 

Assurantiën | Credit Management | Credit Control | Cash Management | Accounts Receivable | Accounts 
Payable | Management | AS-400 | Lotus Symphony | Excel | Nederlands | Engels | Duits 
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Assistent Manager Financiën & Verzekeringen 

Syngenta Crop Protection Roosendaal, Noord-Brabant 
april 1980 - maart 1991 (10 jaar 11 maanden) 

Doel van de functie en deeltaken 

Diverse uitvoerende taken op het gebied van geldverkeer, krediettoezicht, verzekeringen, Indirecte 
belastingen en up to date houden van debiteuren- en crediteurenbestanden 

Gebruikte vaardigheden 

Assurantiën | Credit Management | Credit Control | Cash Management | Accounts Receivable | Accounts 
Payable | AS-400 | Nederlands | Engels | Duits 

Medewerker Bedrijfsbureau 

Syngenta Crop Protection Roosendaal, Noord-Brabant 
augustus 1978 - april 1980 (1 jaar 8 maanden) 

Doel van de functie en deeltaken 

Diverse uitvoerende taken met betrekking tot voorraadadministratie, urenverantwoording en 
productieplanning 

Gebruikte vaardigheden 

Nederlands | Voorraad administratie | Productieplanning 

Cursussen en certificaten 

• Applicatiebeheer OnGuard ICMS ( 2013 )  
• Balanslezen ( 1984 ) Buitenlands betalingsverkeer ( 1984 )  
• Coda Financials ( 2006 )  
• Competentiegericht selecteren ( 2008 )   
• Competentiegericht voorbereiden en voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken. ( 2008 ) 
• Effectief Incasseren ( 1981 )  
• Excel Expert ( 2015 )  
• Excel voor gevorderden ( 2015 )  
• Gebruikerstraining OnGuard ( 2000 ) 

Iets over mezelf 

Trotse vader van 2 zelfstandig wonende dochters. Met intelligentie en doorzettingsvermogen hebben ze het 
al ver gebracht. Ik ben zeer tevreden. In mijn vrije tijd luister ik graag naar muziek, bezoek ik de sportschool,  
en maak ik graag mooie foto’s tijdens rondreizen. Vooral Azië heeft mijn hart gestolen. 

Curriculum Vitae Bladzijde �7 Gerard Haast Roosendaal 


