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JEFFREY 
SNIJDERS 
 

OPLEIDINGEN 
 
HBO Bedrijfseconomie 
2017  -  2021  
Hogeschool Rotterdam Kralingse 
Zoom 
Diploma behaald 
 

HAVO 
2011  -  2017 
Piramide College, Den Haag 
Diploma behaald 
 

 
CURSUSSEN 
 
Power BI Reporting 
Power BI DAX Advanced 
Power BI Data Modelling 
2021 

SOFTWARE 

SQL 
Power BI 
DAX 
Microsoft Office 
Excel 
Visio 
Blue10 
Twinfield 
Exact-Online 
SAP 
Oracle 
IFS 
Tableau 
R-studio 
Python 
 
 

TALEN 
 
Nederlands, moedertaal   
Engels, goed 
Duits, basis 
 



 

 

WERKERVARING 
 

BI Consultant 
Kasparov Power BI B.V., Breda 
www.kasparov-financials.nl 
jul 2021  –  heden 
 

Taken en verantwoordelijkheden 
• Implementeren en optimaliseren van BI bij organisaties 
• Data analyseren en organisaties adviseren hoe stuurinformatie optimaal in 

te richten in BI 
 
 

Power BI Consultant  
Boskalis 
https://boskalis.com/ 
okt 2021  –  heden 
Koninklijke Boskalis Westminster is een Nederlands bedrijf en een van de 
grootste baggermaatschappijen ter wereld. De belangrijkste activiteiten van 
Boskalis zijn landaanwinning, de aanleg en het onderhoud van havens en 
vaarwegen en het beschermen van kusten en oevers.  
 

Taken en verantwoordelijkheden 
• Implementeren van Power BI rapportages ten behoeve van het rendement 

en de performance van diverse schepen (o.a. analyse opbrengsten en 
kosten, inzicht in lopende reparatie en geplande reparatiekosten) 

• Analyseren van de beschikbare data en bevindingen en adviezen 
presenteren aan de Manager Group Control en Reporting Specialisten 

• Vaststellen van definities ten behoeve van de rapportages 
• On-the-job trainen van afdeling Group Reporting in Power BI 
• Systemen: Vena, Excel, SQL, Power BI 

 

 
  



 

 

Power BI Consultant 
Topzorg Groep 
www.topzorggroep.nl 
jul 2021  -  heden 
TopzorgGroep is een keten van multidisciplinaire praktijken in Nederland. Denk 
aan disciplines als o.a. fysiotherapie, manuele therapie, diëtetiek en medisch 
fitness. 
 

Taken en verantwoordelijkheden 
• Onderhouden en uitbreiden van financiële en zorg gerelateerde 

rapportages binnen eerstelijns zorg in Power BI 
• Sparringpartner voor de finance  afdeling aangaande BI gerelateerde 

vragen 
• Definiëren van de business behoefte in samenwerking met de business 

consultant 
• Onderhouden en uitbreiden van het datamodel conform Kimball methode 
• Agile werken in sprints 
• Systemen: Asterisque, Excel, Power BI 

 
 

Power BI Consultant 
Thermobile Industries B.V.  
www.thermobile.nl   
jul 2021  -  aug 2021 
Thermobile is specialist op het gebied van professionele (mobiele) verwarming, 
koeling en ontvochtiging.  
 
Taken en verantwoordelijkheden 

• Opzetten van de P&L rapportage in Power BI  
• In kaart brengen en afstemmen van de rapportage wensen met de finance 

afdeling 
• Opzetten van de data-architectuur in Power BI  
• Koppeling opzetten met SQL server 
• Trainen van Power BI gebruikers on-the-job 
• Systemen: Exact, Power BI, Excel 

 



 

 

Afstudeerstage, Jr. BI Specialist 
Aweta, Pijnacker 
www.aweta.com 
feb 2021  -  jun 2021 
Aweta produceert  sorteermachines voor de fruit/groente verwerkende 
industrie.  
 
Taken en verantwoordelijkheden 

• Inrichten van Finance en Sales rapportages in Power BI. Denk aan 
rapportages zoals P&L, balans, productiviteit, klanten overzicht en order 
voortgang 

• Het leggen van de koppeling tussen IFS (Oracle) database en Power BI. In 
samenwerking met de IT Director 

• Aanbevelingen opgesteld t.a.v. de inrichting van de projectenadministratie 
in Power BI 

• Procesaudit uitvoeren op de urenregistratie en autorisatie. Tevens 
adviseren over de verdere integratie van Business Intelligence (BI) binnen 
de organisatie 

• Controllers coachen in het gebruik van Power BI 
• Systemen: IFS, Oracle en Power BI 
 

 
Afstudeerstage, Finance 
Zon Op Waterbassin (ZOW), Maasdijk 
www.zonopwaterbassin.nl  
nov 2020  -  jan 2021  
 

Taken en verantwoordelijkheden 
• Het opstellen van een Business Case en het verschaffen van inzicht in de 

markt waarin ZOW zich bevindt en in de potentiële rendementen die 
klanten kunnen verdienen bij de aanschaf van zonnepanelen  

 
 
 
  



 

 

Afstudeerstage, Finance & BI 
Werkplaats Onderwijsleertechnologie, Rotterdam 
www.wolt-addie.nl  
jul 2020  -  jan 2021  
Werkplaats Onderwijsleertechnologie is een onderneming binnen een 
onderwijsinstelling (HBO) die de opleidingsmogelijkheden en het te besteden 
budget bewaakt voor leerkrachten. 
 

Taken en verantwoordelijkheden 
• Excel modellen voor de berekening van opgebouwde studiebudget per 

docent ontwikkeld en de budgetbewaking in Power BI geautomatiseerd. 
Dit werd hiervoor handmatig middels verschillende Excel bestanden 
bijgehouden 

• Adviseren hoe om te gaan met de beschikbare data en informatiestructuur 
om zowel intern als externe rapportages te kunnen opstellen voor diverse 
stakeholders 

 
 

Afstudeerstage, Finance & BI 
ANWB, Den Haag 
feb 2020  -  jun 2020  
 

Taken en verantwoordelijkheden 
• Bouwen van een Rolling Forecast model in Power BI voor de Business Unit 

Hulpverlening. Dit was op basis van een aantal key drivers, financiële en 
niet-financiële indicatoren. Dit model werd gebouwd om inzicht en 
efficiency te creëren voor de afdeling Budgettering 

• Bepalen van parameters en het vinden van correlaties tussen key drivers 
• Systemen: Oracle, Cognos en Power BI  
 

 
  



 

 

Meewerkstage 
Agium Finance & Control 
www.agium.nl  
sep 2019  -  jan 2020  
 

Taken en verantwoordelijkheden 
• Bankmutaties verwerken 
• Inkoopfacturen, pemsioenfacturen en rekening-courant boekingen 
• Beoordelen totale kosten per maand en meewerken aan de 

maandafsluiting 
• Extern onderzoek waarin ik verschillende samenstelsoftware voor de 

jaarrekening heb beoordeeld, incl. implementatieplan  
• Systemen: Blue10 en Twinfield 

 
 
Expertteam Rentalcar 
ANWB, Den Haag 
www.anwb.nl 
jun 2019  -  aug 2019  
jun 2018  -  aug 2018  
 

Taken en verantwoordelijkheden 
• Huurauto’s, vliegreizen en andere mobiliteitsoplossingen bieden voor 

gestrande ANWB-leden 
• Aanspreekpunt voor nieuwe werknemers  

 
 

Administratief Medewerker 
My Collections, Voorburg 
www.mycollections.com 
jun 2016  -  aug 2016  
 

Taken en verantwoordelijkheden 
• Bijhouden van goederenregistraties in Excel 
• Controle aangaande voorraadbeheer van het magazijn 
• Helpen bij het inpakken en sorteren van goederen 



 

 

Stage 
Massaar Accountants in Nootdorp 
feb 2015  -  mar 2015  
 

Taken en verantwoordelijkheden 
• Bankafschriften sorteren 
• Verwerking van financiële bedrijfsgegevens verwerkt 
 

 

 


