
Curriculum vitae 
 
Persoonlijke gegevens 
Maarten Drop 
Florastraat 4 
5241 XA  Rosmalen 
Telefoon: 06-22667619 
E-mail:  m.drop@dropfinancieelmanagement.nl 
 
Geboren 9 augustus 1967 in Amersfoort. 
Nederlandse nationaliteit. 
Getrouwd, twee dochters. 
 
Algemene profielschets: 
Analytisch sterk, procesmatig denker, in staat om overzicht en strategische visie te kunnen 
vertalen naar operationele consequenties en werkwijze, gedreven en resultaatgericht. 
Ruime ervaring op het gebied van financieel management in productiebedrijven, 
projectorganisaties en internetbedrijven, met veel raakvlakken naar IT/ERP implementaties en 
optimalisaties, veelal tot en met audits op controls en jaarrekening. Goed in staat om verbinding 
te creëren tussen de verschillende disciplines (verkoop, productie, logistiek en F&A) en concrete 
oplossingen te implementeren. 
 
Werkervaring 
 
 
2015-2017 Zelfstandig financieel (interim) / project manager. 

Juli 2015-Maart 2017: Controller a.i.en lid management-team Lan | Abar Handling 
Technologies (onderdeel beursgenoteerd Hydratec Industries NV). Financiële en 
IT integratie van geacquireerd bedrijfsonderdeel in organisatie. Belangrijke 
additionele aandachtsgebieden: procesverbeteringen, ERP implementatie en 
cultuurtransitie en strategische herpositionering organisatie. 

 
2016-2017 Zelfstandig financieel (interim) / project manager. 
 September 2016-Januari 2017: Controller a.i. Helvoet BV (onderdeel 

beursgenoteerd Hydratec Industries NV). Voorbereiding interim-audit en jaareinde 
audit, AO/IC inkoopproces. 

 
2013-2015  Zelfstandig financieel (interim) / project manager. 

Februari 2015-Juli 2015: Project Manager Finance a.i. eBay Classifieds Group. 
Optimalisatietraject Finance processen en organisatie om tot verbetering 
efficiency en verlaging risicoprofiel te komen. 
 
Februari 2014-Februari 2015: Financial Controller a.i. eBay Classifieds 
Group/International Classifieds. In hoofdlijnen zelfde aandachtsgebieden als 
eerdere rol voor Marktplaats, voor alle internationale classifieds sites (o.a. Canada, 
UK,  Australië, Duitsland, Italië & Zuid-Afrika). Tevens verantwoordelijk voor BTW 
audit Marktplaats BV in kader Horizontaal Toezicht. 

  
April 2013-Februari 2014: Financial Controller a.i. eBay Classified 
Group/Marktplaats. Waarnemen rol financial controller, met als belangrijkste 
aandachtspunten NL GAAP audits en statutaire jaarrekeningen Marktplaats BV 
2012 en 2013, revenue controls & reconciliatons. 

 
2012-2013 Zelfstandig financieel (interim) / project manager. 

Maart 2012-April 2013: Financial Controller a.i. Mead Johnson BV (plant Nijmegen; 
onderdeel van Amerikaanse beursgenoteerde multinational Mead Johnson 
Nutrition). Waarnemen rol financial controller, verantwoordelijk voor de audits t.a.v. 
de jaarrekeningen (zowel voor groep als statutair) en SOx controls. 
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2010-2011 Zelfstandig financieel (interim) / project manager. 
Oktober 2010-Juli 2011: Projectmanager a.i. Timmerije BV (onderdeel 
beursgenoteerd Hydratec Industries NV). Verbetering primaire productieregistratie, 
inrichten inventory accounting en productieadministratie binnen ERP systeem, 
aanpassing kostprijssystematiek en financiële rapportage naar standard costing. 
Tijdens jaarafsluiting ook twee maanden als interim controller verantwoordelijk 
voor jaarrekening inclusief accountantscontrole, vanwege vertrek controller. 
  

2009-2010 Zelfstandig financieel (interim) / project manager. 
Januari 2009-Februari 2010: Financieel Manager a.i. Schokindustrie / BBS De 
Hoop (onderdeel De Hoop Terneuzen Groep). Wegwerken achterstalligheid 
projectadministratie en genereren cashflow, opzetten nieuwe processen financieel 
projectbeheer incl. gedeeltelijk herinrichten van ERP systeem (Axapta), 
aanvullende inrichting CRM (leads, offerteproces, opdrachtbevestigingen), 
verbetering financiële rapportage. 
Maart - september 2010: eindverantwoordelijkheid F&A na vertrek controller. 

 
2008  Zelfstandig financieel (interim) / project manager. 

April 2008-december 2008: Navision Implementatie Manager a.i. Scheuten Solar | 
Glas Groep (coördinatie inrichting nieuwe implementatie bij Glas divisie) / 
projectleider implementatie custom-built calculatiemodule business unit Glas 
Montage. 

 
2008 Zelfstandig financieel (interim) / project manager. 

Januari-maart: jaarafsluiting, accountantscontrole en overdracht aan opvolger bij 
CRH, Plastic Rooflights Group. 
 

2003-2007 CRH Plc. (Ierse multinational -productie en handel-  in bouwmaterialen-, 
produkten en distributie), divisie Daylight & Ventilation, cluster Plastic Rooflights 
Group (werkmaatschappijen in Den Bosch, Opmeer en Wolverhampton -UK-). 
 
Finance & Development Manager 
Leiding gevend aan drie controllers en een IT manager. Lid van management 
team, verantwoordelijk voor Finance & Administration en IT van cluster. 
 

2000-2003 Van Besouw Tapijt BV in Goirle. Ontwikkeling, productie en verkoop van  
hoogwaardig tapijt en kleden, met een internationale distributie.  
 
Financieel Manager 
Leiding gevend aan 4 FTE en lid van het management team. Verantwoordelijk 
voor alle financiële, fiscale, financierings-, assurantie- en automatiseringszaken, 
statutaire jaarrekeningen en bedrijfseconomische managementanalyses. 

 
1999-2000 Campina Melkunie BV, divisie Industriële Producten (DMV International) in Veghel. 

Internationale business-to-business producent van ingrediënten voor 
voedingsmiddelen en farmacie. 
 
Manager Management Accounting 
Leiding gevend aan een afdeling van vier management accountants 
(ondersteuning van business units en R&D). Verantwoordelijk voor management 
informatie, begrotingsproces en financieel-economische analyses. 
 

1993-1999  Berg Electronics BV in Den Bosch. Nederlandse vestiging en gedurende eerste  
 drie jaar Europees hoofdkantoor van Amerikaanse private equity-owned 
  fabrikant van connectors en assemblies. 
 
 Business analist / assistent controller (1993-1995) 

Direct na verzelfstandiging vanuit DuPont implementeren van 
accountingstructuren en -procedures binnen een complexe fiscale structuur en het 
koppelen van financiële aan logistieke en commerciële systemen. 
 



  Manager Planning & Analysis (1995-1997) 
  Verantwoordelijk voor Europese management rapportage, Planning & Control 
    (forecasting- en budgetprocessen), financiële business modellen en  
  management analyses (o.a. op het gebied van kostprijsvergelijkingen). 
  Twee gerealiseerde projecten: een investeringsanalyse/business 
   model voor de  overname van een Zweedse connectorunit van Ericsson Telecom 
   en een financieel model voor de start-up van een productievestiging in Ierland. 
 

Financial controller (1997-1999) 
Controller van de overgenomen Zweedse vestiging (een productie-, ontwikkelings- 
en verkooporganisatie in Katrineholm) en lid van het management team. 
Verantwoordelijk voor opzetten van financiële afdeling, integratie in structuren, 
processen en financiële en managementrapportage van Berg-organisatie. 

 
1992-1993 Contel Holding BV, Rotterdam; een groep bedrijven actief in detachering van  

 technisch personeel, onderhoud en installatiewerkzaamheden 
  Assistent-controller, verantwoordelijk voor projectadministratie, coördinatie van  
  factoring en implementatie van administratieve procedures. 

 
 
Opleiding (afgerond, langer dan diverse ééndaagse met name vakinhoudelijke cursussen) 
2011-2012 Commitments: NLP Practitioner 
2007   The GAP Partnership: The new negotiator 
2007  De Baak: Invloed 
2004  CRH: European Management Program 
1995-1999 Erasmus Universiteit, Rotterdam: Postdoctorale Controllersopleiding (RC),  
   periode omvat één jaar opschorting in verband met werkzaamheden Zweden 
1985-1991 Erasmus Universiteit, Rotterdam: Bedrijfseconomie, specialisatie Financiering 
   & Belegging 
1979-1985 Erasmiaans Gymnasium, Rotterdam: Gymnasium B 
 
Overig 
Talen 
Engels: uitstekend 
Duits en Frans: redelijk 
 
Systeemkennis 
Microsoft Office (Excel. Word, Powerpoint, Outlook). 
ERP systemen: SAP (Campina DMV, Mead Johnson Nutrition en eBay), Improve (Van Besouw 
Tapijt), Microsoft Navision (CRH en Scheuten), Microsoft Axapta (Schokindustrie/BBS De Hoop 
en Helvoet), ISAH (Lan|Abar Handling Technologies) en The Manufacturing Manager 
(Timmerije/Hydratec Industries). 
 
Hobbies: 
Hockey, hardlopen, skiën, koken, wijn. 
 
Overige activiteiten: 
Collecte-coördinator Amnesty International Rosmalen 
Projectgroep nieuwbouw Dierenasiel Bommelerwaard  


