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Personalia 
 
Naam:  Guido Kapelle 
Woonplaats: Woerden 
Geboren: 06-02-1997 
Nationaliteit: Nederlandse 
 
Guido is na het afronden van zijn opleiding Finance & Control aan Avans begonnen bij Velten&DeWith. Door 
zijn jarenlange ervaring binnen de retail is hij in staat goed te luisteren, de opdrachtgever centraal te stellen 
en snel verbinding te maken. Met zijn harde werken, ervaring en enthousiasme is hij snel van toegevoegde 
waarde!  
 
Opleiding 
2016 - 2020  HBO Finance & Control - Avans Hogeschool 
2019 - 2019  Minor Financiële Dienstverlening - Avans Hogeschool 
2013 - 2016   Junior Assistant Accountant - ROC Rivor 
 
Cursussen 
2022   Adviseren, overtuigen en beïnvloeden – NIVE Opleidingen  
2021   Power BI basis- en verdiepingstraining – Velten&DeWith 
2021   Lean in de praktijk – Velten&DeWith 
 
Softwarekennis 
Power BI, Excel, Salesforce, CaseWare, Isah ERP, UNIT4, Exact Online, PowerPoint en Visio. 
   
Werkervaring 
Sep. 2020 - heden Finance Professional Velten&DeWith | Interim in Finance B.V.   Utrecht 
 
Nov. 2021 – heden Stichting Timon (Jeugdzorgorganisatie) – Junior Business Controller  

Binnen deze opdrachtgever heeft Guido zich doorontwikkeld tot Junior Business 
Controller. Werkzaamheden: 
- Schrijven maandrapportages voor drie gebieden; 
- Voeren maandrapportagegesprekken met gebiedsmanagement; 
- Het overtuigen van de kracht van Power BI binnen Control, het opstellen van 

dashboards in Power BI (waaronder een analyse op de exploitatie en de 
urenregistratie) het opstellen van projectplan voor rol van Control m.b.t. Power 
BI en het voeren van gesprekken met gebiedsmanagement en directie; 

- Opstellen van budgetplafonds voor onderaannemers en aanleveren analyses 
(bijv. ter bepaling van personeelsbezetting) binnen nieuw Timon gebied. 

 
Sept. 2021 – heden Stichting Timon (Jeugdzorgorganisatie) - Assistent Controller 

Bij Stichting Timon is hij werkzaam geweest als Assistent Controller. 
Werkzaamheden: 
- Controle op opbrengsten; 
- Opstellen maandrapportage cijfers, waaronder exploitatie en KPI’s; 
- Verbeteren bestaande rapportages en opbouwen nieuwe rapportages in Excel; 
- Opstellen en voorbereiden van jaarlijkse- en tussentijdse verantwoordingen en 

verantwoordelijke voor coördinatie eindejaars en interim controle op afdeling. 
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Mrt. 2021 - Aug. 2021 Accountants voor de gezondheidszorg (AGZ) - Junior Assistent Accountant 
Bij AGZ is hij werkzaam geweest binnen de controlepraktijk. Als teamlid heeft hij 
voor wisselende controleteams verschillende administraties gecontroleerd.  
Werkzaamheden: 
- Controleren verschillende balansposten, als afloop-, ontstaan- en voortgezette 

controle; 
- Controleren verschillende posten winst- en verliesrekening, bijvoorbeeld door 

uitvoeren verschillende analyses; 
- Steekproeven en data-analyses, bijvoorbeeld op bankmutaties en kosten; 
- Overige, als dossiervorming en aansluiten beginbalans. 

 
Sep. 2020 - Feb. 2021 Beco Group (Productiebedrijf) - Junior Financial Controller 

Binnen de Beco Group is hij medeverantwoordelijk geweest voor het nacalculatie-
proces, waarmee hij ervaring opgedaan heeft met de fabricageboekhouding.  
Werkzaamheden: 
- Maandelijkse nacalculatie van alle productgroepen; 
- Opstellen begrotingsrapportages in Excel; 
- Opstellen verlies- en winstrekening en balans; 
- Afstemmen RC-verhoudingen; 
- Maandafsluiting; 
- Inwerken vaste collega in het nacalculatieproces. 

 
Stage-ervaring 
Jan. 2020 - Jun. 2020 Enexis Groep (Netbeheerder) - Afstudeer stagiair Finance & Control 

Tijdens deze stage heeft hij onderzoek gedaan naar het proces van wijzigen en 
valideren van de indirect gereguleerde tarieven binnen Enexis. Dit heeft geresulteerd 
in een adviesrapport met diverse aanbevelingen met betrekking tot de interne 
beheersing van de administratieve organisatie.  

 
Aug. 2018 - Jan. 2019 Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) - Stagiair Finance 

Tijdens deze stage heeft hij een advies geschreven over de verbetering van de 
kostprijscalculatiemethodiek van Stichting BKR. Daarnaast heeft hij diverse taken en 
verantwoordelijk uitgevoerd als: 
- Bank/kasboek, Ondersteuning bij jaarafsluiting. 

 
Sep. 2015 - Feb. 2016 Van Herwijnen Kreston (Accountantskantoor) - Stagiair Finance 
   Werkzaamheden: 

- Bank/kasboek, Crediteuren- en debiteurenadministratie, Afletteren. 
    
Overige werkervaring 
Jun. 2017 - Aug. 2020 Kwantum - Verkoper vloerbekleding  
 
Talen 
Nederlands  
Engels  
 
Interesses en hobby’s 
Maatschappelijke onderwerpen, lezen, de natuur in gaan, krachttraining en gitaarspelen. 
 

------------------- 


