WERKERVARING
Eigenaar D-Kracht Advies
07/2018 - heden
Diverse interim opdrachten op gebied van
- Procesoptimalisatie
- Winstoptimalisatie
- Business Control
- Finance Control

DAPHNE VIJVERBERG
Alicantestraat 13
2671 RH Naaldwijk
daphne@d-kracht.nl
0651646608
Ontdek meer over mij!
14-01-1981
www.d-kracht.nl
EIGENSCHAPPEN
Avontuurlijk, analytisch sterk,
ondernemend, oprecht
geïnteresseerd, betrokken en
flexibel.
COMPUTERKENNIS
Ms Excel: Zeer goed
Ms Office: goed
IFS: goed
Ms Navision: goed
TALENKENNIS
Nederlands: Moedertaal
Engels: Goed
VRIJE TIJDSBESTEDING
Tennis, Hardlopen,
Uitjes met vrienden, familie en
partner

Project, VMP B.V., Poeldijk
02/2018 – heden
VMP B.V. is een groente exportbedrijf, jaaromzet +/- € 22mln.
Namens D-Kracht Advies de organisatiestructuur opnieuw ingericht,
functieomschrijvingen gemaakt, financiële inzichten en rapportages
gegeneerd, zodat VMP klaar is om de verdere groei te realiseren.
Interim Financial, Qualily B.V., Poeldijk
03/2018 – heden
Qualily, jaaromzet +/- € 8mln, is een leliekwekerij en is gespecialiseerd in
het hogere segment lelies. Namens D-Kracht:
- Financiële perioderapportages
- Kostprijsanalyses
- Ontwikkeling van diverse KPI’s,
- Advisering m.b.t bedrijfseconomisch beslissingen
Interim Financial Controller, Flamingo Flowers B.V.,
Honselersdijk
04/2018 – 12/2018
Omzet € 45mln
Namens D-Kracht zijn de volgende opdrachten gerealiseerd:
- Advisering m.b.t. week- en maandrapportages
- Kostprijsanalyses,
- Procesanalyses en -optimalisaties,
- CAO implementatie,
- AVG implementatie,
- Brexit impact project.
Project, Drukkerij Riezebos, De Lier
11/2018 – 12/2018
Namens D-Kracht Advies een tool uitgerold die ervoor zorgt dat de cijfers
onder controle zijn en het bedrijf gestuurd kan worden op basis van die
gegevens. Daarnaast besparingen en omzetverhoging gerealiseerd.
Project, Boekestijn Administraties, De Lier
10/2018 – 11/2018
Namens D-Kracht Advies de juiste tariefstructuur voor 2019 voorgezet.
Project, Kubo Greenhouse Projects B.V., Monster
07/2018 – 09/2018
Kubo is een innovatief kassenbouwbedrijf die zelf de Ultra Clima kas (zeer
energiezuinig en productie verhogend) ontwikkeld hebben.
- Het analyseren en optimaliseren van het Pre-Feasibility rapport en
proces.

Sabbatical, gereisd door Nieuw-Zeeland en diverse landen in Azië
10/2017 – 02/2018
Om mijn droom te realiseren heb ik mijn baan opgezegd. Ik ben alleen gaan
reizen en heb veel verschillende nationaliteiten ontmoet. De reis heeft mij
heel veel mooie herinneringen, inspiraties en ideeën gebracht.
Financieel Manager, Flamingo Flowers B.V., Honselersdijk
02/2010 – 09/2017
Flamingo Flowers B.V., jaaromzet +/-€ 45mln, is een onderdeel van
Flamingo UK die zich voornamelijk richt op de Engelse retail. Daarnaast
importeert FFBV bloemen vanuit de eigen kwekerijen uit Afrika. Dit zetten
zij af bij diverse klanten (groothandel en retail) binnen Europa, waarbij zij
zich focussen op duurzaamheid, Fair-Trade, traceerbaarheid en kwaliteit.
-

Sparringpartner van de directeur inzake bedrijfseconomische
beslissingen.
Opstellen van wekelijkse en maandelijkse financiële analyses voor
het management in Nederland en Engeland
Diverse business control projecten voor de Nederlandse vestiging
Eindverantwoordelijk voor het accountancy gedeelte
Eindverantwoordelijk voor de AO/IC processen
Opzetten van een nieuw kostprijsmodel voor het productieproces
Vereenvoudigen en efficiënter inrichten van rapportages en
processen
Opstellen van een Due diligence rapport
Samenstellen van rapportages, budgetten etc. voor de
aandeelhouder Sun Capital
Eindverantwoordelijk voor HR zaken
Leidinggeven aan 4 FTE

Financial Controller, Image Building, Den Haag
08/2006 – 01/2010
Een reclamebureau die zich richt op buitenreclame. Met een omzet van +/€ 8mln.
- Adviseren van het management
- Samenstellen en analyseren van financiële cijfers
- Opzetten van financiële administraties
- Onderhouden van contacten met de bank, accountant etc.
- HR
Assistent Cost Controller, Keppel Verolme, Rozenburg
02/2006 – 08/2006
Het bewaken en analyseren van de werkelijke gegevens ten opzichte
van het budget en zo nodig het budget bijstellen, het maken van
managementrapportages.
Assistent Accountmanager, ING Bank Naaldwijk
02/2005 – 02/2006
Het verwerken van kredietaanvragen, het maken van offertes, het
analyseren van debiteurenpandlijsten, de contacten onderhouden met
relaties, het assisteren van de accountmanager.
Stage/afstudeeropdracht
Intergreen B.V., Honselersdijk
De afstudeeropdracht: een onderzoek naar de efficiency van de
verschillende productielocaties in Nederland en Engeland.

ING Bank Westland, Naaldwijk
De stageopdracht: het ontwikkelen van een database
Bijbaantjes
Het laatste halfjaar van mijn studie heb ik bij de ING bank gewerkt en
heb ik 7 weken op een camping in Frankrijk gewerkt. Daarvoor heb ik
diverse bijbaantjes bij diverse tuinbouwbedrijven gehad.

OPLEIDINGEN
HBO Bedrijfseconomie (Bachelor), HES Rotterdam
01/2001 – 01/2005 (diploma behaald)
MBO Marketing & Communicatie, Albeda College Vlaardingen
09/1997 – 01/2001 (diploma behaald)
MAVO, I.S.W. Poeldijk
09/1993 – 07/1997 (diploma behaald)

CURSUSSEN/TRAININGEN
MBA in 1 dag, Ben Tiggelaar
04/2019
Content en marketing, Noor Business Support
12/2018
Entrepreneurs training, Bas Smeets Coaching
07/2018 - heden
Training van Werk naar Passie, Bas Smeets Coaching
04/2018 – 06/2018 (certificaat behaald)
Leidinggeven vanuit persoonlijke kracht, BVO
11/2016 – 12/2016 (certificaat behaald)
Time Management, BVO
09/2015 (certificaat behaald)
Zakelijk Engels, E-Commerce
04/2014 – 08/2014 (certificaat behaald)
Bachelor Bedrijfskunde, Hogeschool SDO
10/2011 – 10/2013 (certificaten behaald)
Post Bachelor leergang Financial Control, NCOI
11/2008 – 06/2009 (certificaat behaald)

REFERENTIE
Bas Rensen, directeur Flamingo Flowers; 0613533906

