
    Curriculum  Vitae 
 
Personalia 
 
Naam:    Richard R. Ruitenbeek 
Adres: Provincialeweg Oost 11a 
 2851 AA  HAASTRECHT 
Mobiel:   06 - 41814512 
E-mail:   richard@triple-r.me 
 
 
Werkervaring 
 
Nov. 2020 – heden 
Triple-R Finance & Consultancy BV 
Functie: Finance manager a.i. / Controller a.i. / Consultant 
 
Met een passie voor cijfers en mijn jarenlange ervaring als implementatie consultant, van o.a. 
software van Exact, heb ik eind 2020 besloten mijn eigen weg te slaan in het boeiende landschap 
van finance, proces- en changemanagement. Ik ben beschikbaar voor tijdelijke opdrachten met 
de focus op finance (interim controlling etc.) maar uiteraard ook een ervaren partij voor 
(her)implementaties van Exact software.     
 
Jan. 2020 – okt. 2020 
Brainsys te Bosschenhoofd 
Functie: Consultant 
 
Brainsys is een Exact partner met de focus op productie en logistieke organisaties. Als consultant 
betrokken bij diverse implementaties. Daarnaast voor tal van klanten (financiele) rapportages 
gebouwd met behulp van Sumatra (rapportagetool).  
 
Sept. 2015 – Dec. 2019 
Qexpertise te Veenendaal 
Functie: Sr. Exact consultant / ad interim Finance manager 
 
Als sr. consultant betrokken bij velerlei implementatieprojecten met vooral de focus op finance, 
projecten en logistiek. Tevens werd ik op detacheringsbasis ingezet als interim controller bij 
diverse relaties.  

 
Febr. 2009 – Juli 2015  
Tentoonstellingsbouw Brederode BV te Utrecht 
Functie: Finance manager 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
 Financieel verantwoordelijk, in breedste zin van het woord, voor de gehele Brederode 

groep (1 holding en 3 werkmaatschappijen) en daaraan gelinieerde holdings en BV’s  
 Geeft dagelijks leiding aan 3 medewerkers (finance, HR en telefoniste/receptioniste) 
 Financieel toezicht op alle projecten (beurzen, stands en evenementen)  
 Vormt samen met twee directieleden het managementteam  
 Eerste aanspreekpunt voor accountant, bankier, fiscus en verzekeraar en onderhoud 

deze contacten intensief 
 Verantwoordelijk voor het verbeteren van de planning & controlcyclus 
 Verantwoordelijk voor, en adviseert de directie op, financieel-economisch gebied 
 Voert bedrijfseconomische analyses uit en zorgt voor naleving van dit beleid 
 Verantwoordelijk voor het onderhoud en verbeteren van de ICT infra structuur 
 leveren van een actieve bijdrage aan het bepalen van de strategie 



 Verantwoorderlijk voor de controle en uitvoer van alle hande zaken omtrent 
personeelsbeleid (uitvoer RI&E en BHV, naleving cao, werkomstandigheden, 
medewerkerstevredenheid etc.)  

 
 
2005 – 2009   
Qexpertise te Woerden 
Functie: Exact consultant 
 
Werkzaamheden 
 Implementeren van Exact software waarbij het zwaartepunt lag op de Globe produktlijn (met 

name financieel, project en logistieke modules) 
 Interim werkzaamheden bij diverse opdrachtgevers (van inrichten materiele vaste activa 

administratie, beheer en controle van projectadministraties, tot interim controller).  
 Ondersteuning bij het gebruik van de Exact software en het geven van onsite trainingen 
 
  
2000 – 2005 
VDA Informatiebeheersing BV te Hilversum  
Functie: Implementatie consultant 
 
Werkzaamheden 
 Het implementeren van ERP software bij publieke en commerciele omroepen en producenten  
 Ontwikkelen t/m uitvoeren van (onsite) trainingen, workshops en presentaties aan 

eindgebruikers, management en directie   
 Pro actief analyseren en adviseren en verbeteren van (primaire) bedrijfsprocessen 
 Conceptonwikkeling modificaties alsmede opstellen offertes 
 2e lijns support leveren bij financiële vraagstukken  
 Incidentmanagement & After Sales  
 
1999 – 2000   Rinner Systems Consultancy B.V. te Mijdrecht 
    Functie: systeembeheerder  
 
Werkzaamheden 
 1½ jaar fulltime implementatie verricht van ledenadministratiesysteem bij de omroep VPRO 
 Systeembeheerwerkzaamheden verricht bij diverse opdrachtgevers  
 
 
 
 
1996 –1999   Save Industriebanden BV, Nieuwegein 
    Functie: assistent controller en systeembeheerder 
Sept. 1996 - dec. 1996 Garage Crum BV, Culemborg 
  Functie: administrateur   
Nov. 1995  - mei 1996 IPC Essex Electric BV, Nieuwegein 
    Functie: administrateur 
Aug. 1994 - nov. 1995 Stichting Entrelan, Utrecht      

Functie: assistent administrateur 
Dec. 1993 -juni 1994 CAB Groep, Utrecht 
    Functie: financieel administratief medewerker 
 
Opleidingen  
 
2014 - 2015 ICM Opleidingen – Financial controller (Post - HBO) 
2001 - 2003 AMBI Basis (Post – HBO opleiding informatica)  
 Diploma behaald 
1993 - 1996 Preheap: Praktijk Diploma Boekhouden  



1992 - 1993   ECABO - administrateur 
    Diploma behaald 
1989 - 1991   MAVO - Gouwe College te Woerden 
    Drie certificaten behaald (Nederlands, Engels, Economie) 
1982 - 1987   Lagere land- en tuinbouwschool (LBO) te Montfoort 
    Diploma behaald 
   
Cursussen / Trainingen 
 
2020 Sumatra 2020 training   
2019  Meerdaagse training Scansys (document/scan systeem) 
2016    Meerdaagse training “Innovatief adviseren” van Peter-Paul Langeveld  
2016    Meerdaagse training Sumatra (rapportagetool)  
2010 ICM Opleidingen - Middle management 
2006    Exact Synergy Teck7 
2006    Masterclass SQL queries 
2003/2004   MS Dynamics (Finance, Projects, CRM, Fixed assets)    
2003    Effectief communiceren 
2000    Presentatie technieken 
2000    MCSE: Networking Essentials / Windows NT Core-Technologies 
1999    ITIL Essentials, Windows NT Administrating 
 
Softwarekennis  
Uitstekende kennis van Exact productlijn (Globe Next, Exact Online, Synergy etc.), alle Windows 
platforms, Ms Office, SQL server, XML en diverse querytools (SQL) en rapportagetools zoals 
bijvoorbeeld Sumatra.  
 
Nevenactiviteiten 
2018 – 2021 Waarnemend voorzitter / penningmeester Stichting Ouderraad 

Schoonhovens College  
2012 – 2020  Penningmeester Stichting Nederlandse Kunst- en antiekbeurs 

(organiseerde jaarlijkse kunstbeurs AF’sH te den Bosch)   
2010 – 2018  Lid raad van toezicht Stichting Kinderopvang Schoonhoven met de 

portefeuille financiën (2,5 mio omzet, 60 Fte)  
2005 – 2012  Penningmeester dorpsvereniging Vlist  


