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JACOB VAN RIJN 
Adres: Graslelie 22, 2224 JV Katwijk 

Geboortedatum: 30 april 1960 
Burgerlijke staat: gehuwd 
E-mail: info@rhenesco.nl 

Website: www.rhenesco.nl 
Telefoon: 06-27063112 

 
PROFIELSCHETS 
 
Kwaliteiten  

 Eerlijk, betrouwbaar, principieel.  
 Efficiënt, oplossingsgericht, praktisch. 
 Doorzettingsvermogen en stressbestendigheid bewezen bij projecten. 
 Communicatief met alle stakeholders. 

 
Vaardigheden 

 Besluitvaardig, discipline, doelgericht. 
 Management, delegeren en coachen opgedaan in de afgelopen functies. 
 Integer, initiatiefnemer. 
 Expertise op financieel, administratief, juridisch en fiscaal terrein. 
 Kennis van MKB (familie)bedrijven. 

 

 
WERKERVARING (SAMENVATTEND) 
 
Kerncompetenties en ervaring 
 

 Projectmanagement: 

o Onderhandelen over en begeleiden van ver- en aankooptransacties 
bedrijven en bedrijfsonderdelen: juridisch, financieel en fiscaal. 

o Reorganisaties: Londen en Interseco. 
o IT implementaties geïnitieerd, begeleid en afgerond. 

 
 Due diligence:  

o Aan- en verkoop bedrijfsonderdelen Interseco. 
o Management buy-out Interseco als onderdeel van Ernst & Young. 
o Verkoop Interseco aan Securitas AB. 

 
 Financiering:  

o Onderhandelingen met Rabobank en F. van Lanschot Bankiers. 
o Rapportage en contact onderhouden met F. van Lanschot Bankiers. 

 

mailto:info@rhenesco.nl
http://www.rhenesco.nl/


2 - Jacob van Rijn  CV 

 

 Systeemkennis: 

o Exact Synergy en Globe. 
o Exact Online. 
o HFM (Hyperion Financial Management), Oracle database. 
o ELITE. 
o Accountview. 
o Chainware. 
o MS Office: Excel, Word, PowerPoint. 

 
 Werkgebieden: 

o Security. 
o Logistiek.  
o Detailhandel. 

 
Functies 

 
 Director Finance EMEA Pinkerton en lid management team EMEA (1 jaar): 

o Rapportagelijn: consolidatie en verantwoording schuldig aan VP EMEA en 
aan VP en President Pinkerton US. 

o Indirecte aansturing financiële administratie van de vestigingen Praag, 
Dubai en Londen (3 medewerkers). 

o Change management Londen. 
o Directe aansturing back office Den Haag (10). 

 
 Directielid Interseco (3 jaar): 

o Rapportagelijn (HFM) en verantwoording aan CFO en CEO Securitas AB. 
o Raad van Commissarissen meetings (2 p/j) met board Securitas AB. 
o Directe (10) en indirecte aansturing medewerkers (50). 

 
 DGA Interseco (6 jaar): 

o Rapportagelijn: intern naar de andere 2 DGA’s. 
o Rapportage naar Van Lanschot Bank. 
o Directe (10) en indirecte aansturing medewerkers (50). 

 
 Controller en management-lid Interseco (3 jaar): 

o Rapportagelijn: directie Interseco en CFO Ernst & Young. 
o Directe aansturing medewerkers (10). 

 
 SBU controller TMI en lid SBU management team (11 jaar): 

o Rapportage en verantwoording aan SBU directeur en directie TMI. 
o Directe aansturing financiële administratie (5). 
o Directe aansturing 2 systeembeheerders. 
o Lid integratieteam met betrekking tot het verkrijgen van 

synergievoordelen na overname AMAS door TMI. 
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WERKERVARING (UITGEBREID) 
 

Rhenesco         Katwijk 

Consultant, interim- en projectmanager     juni 2015 - heden 

 Begeleiden, adviseren en het voeren van de administratie (Exact Online): 
o Bolink Consultancy & Training. 
o New Security Vision. 

 

Interseco (Pinkerton) Holding      Den Haag 

Director Finance EMEA        2014 - mei 2015 

 Verantwoordelijk voor de financiële en operationele administratie, HRM en voor de 
rapportages van EMEA (Europe, Middle East and Africa) aan Pinkerton en Securitas 
AB.  

 Verantwoordelijk voor vestigingen in Londen, Praag, Dubai en onze eigen vestiging 
in Den Haag. 

 Internationale ervaring opgedaan middels de verscheidenheid (in cultuur) van de 
vestigingen van EMEA. Daarnaast ook contact onderhouden met de Director Finance 
Far East in Hong Kong en de Amerikaanse manier van zakendoen leren kennen. 

Financieel Directeur        2011 - 2014 

 Maandelijkse rapportage in HFM (Hyperion Financial Management) -een Oracle 
consolidatie database - met strakke global deadlines en rapportages. 

Directeur-grootaandeelhouder (DGA)     2005 - 2010 

 Ik heb de verzelfstandiging van Interseco begeleid en was met twee andere collega’s 
mede-eigenaar (DGA). 

 Contacten gelegd en geïntensiveerd met: 
o Banken: onderhandelingen m.b.t. verstrekken lening en rekening courant 

krediet met Rabo Nederland en met Van Lanschot Bankiers. 
o Verzekeringsmaatschappijen (w.o. beroepsaansprakelijkheid). 
o Holland van Gijzen (HvG) voor juridisch advies en notariële aktes. 
o Ernst & Young voor fiscaal advies en controle jaarrekening. 
o Imtech m.b.t. aanschaf en implementatie van netwerk en hardware. 
o Exact m.b.t. aanschaf en implementatie van Exact software. 

Controller         2002 - 2004 

 Ik was verantwoordelijk voor financiën, IT en facility en maakte deel uit van het 
managementteam. 

 
Achtergrondinformatie Interseco 

 Interseco is een onderzoek- en beveiligingsbureau, opgericht in 1988 met een 
personeelsbestand van ongeveer 50 medewerkers. 

 Op 1 januari 2005 hebben ik en twee collega’s Interseco verzelfstandigd door middel 
van een MBO; iedere DGA had 1/3 deel van de aandelen. Voor de verzelfstandiging 
was Interseco onderdeel van Ernst & Young (EY). 

 Per 1 januari 2011 hebben wij Interseco verkocht aan Securitas AB. De 
onderhandelingen met Stockholm liepen via mij, ook met behulp van HvG bij de 
juridische afwikkeling (Sales Purchase Agreement, SPA) hiervan. Bij de verkoop was 
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afgesproken dat de DGA’s nog minimaal 3 jaar in dienst zouden blijven van 
Interseco, ook als onderdeel van de prijsbepaling (earn out periode). 

 Onder Securitas bleef Interseco redelijk zelfstandig met twee keer per jaar een Raad 
van Commissarissen vergadering met de board van Securitas AB.  

 Vanaf juli 2013 valt Interseco niet meer direct onder Securitas AB, maar is dan een 
vestiging van Pinkerton geworden. Pinkerton is een Amerikaanse C&I (Consulting 
and Advice) dochter van Securitas met vestigingen wereldwijd. Interseco Den Haag 
wordt de zogeheten hub (hoofdkantoor) voor EMEA. Mijn functie als directielid 
Interseco wijzigt in Director Finance EMEA.  

 Pinkerton besloot in het najaar van 2014 tot een reorganisatie, met als doel de 
winstgevendheid te vergroten door reductie van het aantal managers en door 
afscheid te nemen van de voormalige Interseco eigenaren. Ik heb toen ook zelf 
aangegeven te willen vertrekken, omdat de gewijzigde structuur en aansturing 
vanuit Pinkerton de slagkracht van de organisatie bemoeilijkte.  

 

Transport Management International B.V. [TMI]   Schiphol 

Controller Business Unit        mei 1991 - mei 2002 

 Bij de Strategic Business Unit Airline Service Group (ASG) was ik als controller 
verantwoordelijk voor de financiële administratie en later ook voor de 
automatisering. ASG was de agent voor airlines, loods afhandeling luchtvracht, 
brokerage en chartering. 

 Naast de ASG bedrijven viel ook Road Air Flora (luchtvracht expeditie bedrijf van 
bloemen en planten) onder mijn verantwoordelijkheid. 

 Directe aansturing van 2 systeembeheerders en 5 financiële medewerk(st)ers. 
 Na de overname van Amas Holding, ben ik in 2001 een half jaar lid geweest van het 

integratieteam van TMI, dat als taak had advies uit te brengen aan de board van 
TMI aangaande de integratie van de Amas bedrijven in TMI. 

 In 1995 is onder mijn leiding de automatisering van de business unit 
verzelfstandigd. Oprichting van IT afdeling, inrichting op gebied van netwerk en 
hardware en aanschaf en implementatie van verschillende operationele software 
(lucht- en zeevracht, lood afhandeling, sales agent voor airlines op gebied van 
passage als voor vracht, brokerage) en software voor de (geconsolideerde) 
administratie. 

 
Achtergrondinformatie TMI 

 TMI was het moederbedrijf van een groot aantal werkmaatschappijen en heeft haar 
oorsprong op Schiphol, waar het bedrijf begonnen is met luchtvracht expeditie onder 
de naam Road Air. 

 In 2000 bedroeg de omzet € 265 mln met een personeelsbestand van 842 
werknemers. Begin 2001 nam TMI een andere logistiek dienstverlener, Amas 
Holding, over, waardoor TMI één van de grootste onafhankelijke logistiek 
dienstverleners van de Benelux werd. De omzet verdubbelde door de overname en het 
personeelsbestand liep op tot ruim 1700 werknemers. 

 TMI was verdeeld in vier Strategic Business Units [SBU], die elk een eigen controller 
hadden. TMI Holding zelf had ook twee controllers voor treasury en consolidatie. Alle 
controllers waren verantwoording schuldig aan de CFO van TMI Holding. 

 TMI is per 1 juli 2007 overgenomen door de Duitse logistiek dienstverlener Rhenus, 
waarmee de organisatiestructuur geheel is veranderd. 
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Hulshoff Wonen          Voorschoten 

Controller         1986 - 1991 

 Verantwoordelijk voor operationele en financiële administratie en automatisering, lid 
van management team. Gedurende deze periode de implementatie verzorgd naar een 
nieuw operationeel- en financieel software pakket voor de woninginrichting. 

 Hoofdkantoor in Voorschoten, met in die tijd zes filialen. Aantal werknemers was 50, 
met een omzet van omgerekend € 6 mln. 

 
Computercentrum van de Bondsspaarbanken    Woerden 

Administratief medewerker       1985 - 1986 

 Crediteuren-, investering- en vaste activa administratie. 
 

Gemeente Voorschoten       Voorschoten 

Administratief medewerker       1979 - 1985 

 Verantwoordelijk voor crediteuren- en projectadministratie. 
 
Militaire Dienstplicht        Ede 

Telexist          1978 - 1979 

 
Accountantskantoor de Jager      Katwijk 

Assistent accountant        1977 - 1978 

 Verzorging administraties van bedrijven met een kleine omvang. 
 

 
OPLEIDING 
 
 SPD 1 en 2     : 1982-1986 
 M.B.A.      : 1979-1981 
 Praktijk Diploma Boekhouden   : 1978 
 Havo      : 1972-1977 
 Diverse congressen en cursussen waaronder DTB Ondernemingsplan 

 

 
TALEN 
 

 Nederlands : moedertaal 
 Engels  : goed 
 Duits  : redelijk 

 

 
ACTIVITEITEN  
 
 Penningmeester en voorzitter van het college van kerkrentmeesters Hervormde 

Gemeente (HG) Katwijk a/d Rijn  : 2008-heden 
 Lid kerkenraad HG Katwijk a/d Rijn  : 1995-2007 


