
De beste start voor 
je carrière als financial

HET FINANCE TRAINEESHIP 
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Waarom het Finance Traineeship 
van Laudame écht iets voor jou is?

·       Je wil jezelf breed oriënteren en ontwikkelen binnen finance.

·       Je wil snel stevige vakinhoudelijke en persoonlijke stappen zetten 

en vindt het belangrijk om te blijven leren.

·       Je bent verantwoordelijk, staat stevig in je schoenen en je 

bent graag onderdeel van een hecht team. 
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Ontdekken wat bij je past

Welkom! Gedreven jonge financials zoals jij leren we graag kennen bij 
Laudame Financials. Als jij op dit moment nadenkt over je eerste stappen 
als financial kun je alle kanten op. Maar welke organisatie en functie passen 
echt bij jouw ambitie en plannen? Wil je aan de slag als Finance- of 
Accounting Assistent, Assistent Controller, Junior Business- of Financial 
Controller, Financial- of Business Analyst of kies je voor alles in één met 
het Finance Traineeship? Als starter lijken je mogelijkheden eindeloos. En 
dan hebben we het nog niet eens gehad over de branche, het type organisatie, 
inhoudelijke werkzaamheden, het salaris, wel of geen auto van de zaak of 
de studie- en doorgroeimogelijkheden.

We kunnen ons goed voorstellen dat jij je carrière op de beste manier wil 
beginnen. In deze Whitepaper vertellen we je daarom alles over het Finance 
Traineeship van Laudame Financials en de kansen die we jou bieden.
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Hoe ziet het Finance Traineeship 
van Laudame eruit?

Bekijk de ontwikkeling van Rick de Smit als Finance Trainee >

• Verbeteringsgericht
• Intrinsiek gemotiveerd
• Verantwoordelijk

Jaarlijkse skivakantie
Zomerbarbecue
Beachvolleybaltoernooi 
Wielertour
Borrels in onze eigen kroeg
Spectaculair kerstdiner

Financial Analyst (FA)
Senior Financial Analyst (SFA)
Finance Expert (FE)
Senior Finance Expert (SFE)
Finance Manager* (FM)
Senior Finance Manager* (SFM)

* Meerdere seniors zijn naast hun werk als 
interim financial ook manager van een team 
junior of medior collega’s bij Laudame. 

• 
• 
• 
• 
• 
•  

 
 

• 
• 
• 
• 

Vakinhoudelijke ontwikkeling
Power BI 
Excel voor financials
KPI’s die wél werken
Project control
Accounting is topsport
Robotic Process Automation

 
Persoonlijke ontwikkeling
Timemanagement 
Communiceren met impact 
Succesvol presenteren 
Overtuigender zijn 

Uitgebreide mogelijkheden voor 
het volgen van een (post)master

Jaarlijkse Laudame inspiratiedag 
met het team 

Intervisiesessies met collega’s bij 
Laudame• € 2.450 – € 3.000 per maand

• 8% vakantiegeld
• Vaste 13     maand
• Leaseauto + tankpas
• 32 tot 40-urige werkweek
• 25 vakantiedagen
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De ontwikkeling van 
Rick de Smit als Finance Trainee
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Diversiteit in opdrachten
Binnen Laudame spreken we vaak over de optimale 
groeicurve. Als je op de vorige pagina de ontwikkeling 
van Rick bekijkt, krijg je een goed beeld van wat we 
daarmee bedoelen. Die groeicurve is voor iedereen 
anders, afhankelijk van interesses en ontwikkeling. Er 
komt namelijk in je eerste jaren bij Laudame zoveel samen, 
dat het lastig is om alle mogelijkheden samen te vatten. 
Toch wagen we een poging.

Zo voer je in de eerste twee jaar van het Finance 
Traineeship tijdelijke opdrachten uit bij verschillende 
opdrachtgevers. Deze kunnen behoorlijk verschillen: 
bij de ene opdracht analyseer en structureer je data 
en werk je aan BI-dashboards, terwijl je bij de andere 
opdracht financiële processen in kaart brengt, verbetert 

en implementeert. Bij alle opdrachten is het essentieel 
om grip op de financiële data te krijgen en te houden. Je 
gaat verbeteringsgericht te werk en neemt initiatieven, 
waardoor je waarde toevoegt bij de opdrachtgever en je 
uitdagingen steeds breder worden.

Je ontwikkelt en oriënteert je in de breedte, waarbij een 
ervaren financial uit het team je intensief begeleidt. Samen 
met je manager bepaal je welke uitdagingen je zoekt in 
je huidige en nieuwe opdrachten. Je hebt dus ook echt 
eigenaarschap over je ontwikkeling en bepaalt samen 
met je manager en business consultant hoe de volgende 
opdracht eruit moet zien. Het is namelijk cruciaal dat elke 
volgende opdracht weer nieuwe elementen en uitdagingen 
bevat, zodat jij jezelf continu blijft ontwikkelen. 

Een aantal voorbeelden van onze opdrachtgevers:
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Op maat gemaakt 
opleidingsprogramma
Als Finance Trainee bij Laudame werk je vanuit 
een op maat gemaakt ontwikkelplan waarin jij zelf 
aan het roer staat. De Laudame Academy biedt een 
uitgebreid jaarlijks trainingsprogramma, gericht op 
vaardigheden, tooling en vakinhoudelijke skills. Naast 
dit vaste trainingsaanbod is het in samenspraak 
met je manager mogelijk om aanvullende training 
of coaching te volgen passend bij je persoonlijke 
ontwikkelplan. In de eerste twee jaar volg je 
bijvoorbeeld trainingen op het gebied van:

Bastian studeert door naast zijn werk
“Tijdens een eerste gesprek met Cora (HR-verantwoordelijke) heb ik verschillende opties voor 
een vervolgstudie bekeken. Ik merkte dat Laudame daar heel open en behulpzaam in staat. Als de 
toegevoegde waarde van de studie duidelijk is en bijdraagt aan je ontwikkeling als professional 
en financial, zijn de mogelijkheden eindeloos. Samen bespraken we waarom ik weer wilde gaan 
studeren, in welke richting, op welke universiteit en wanneer ik kon starten met mijn studie. 

De richting ‘Controlling’ stond voor mij vanaf het begin vast en daardoor had ik drie opties voor 
de Post-Bachelor en Master: de VU, UvA en Nyenrode. Uiteindelijk heb ik gekozen voor Nyenrode, 
vanwege de kwaliteit van het onderwijs en de goede ervaringen van collega’s met de opleiding(en) 
daar. Daarna was alles snel geregeld. In september 2020 ben ik gestart aan de Post-Bachelor en in 
september 2021 aan de Master in Controlling op Nyenrode.”

Het hele verhaal van Bastian lees je hier.

Scan of klik op de QR-code

Advanced Excel
 Power BI (fundamentals t/m advanced)
 Accounting is topsport
 Robotic Process Automation
 Project control
 KPI’s die wél werken
 Timemanagement
 Communiceren met impact
 Succesvol presenteren
 Overtuigend(er) zijn

https://www.laudame.nl/de-opleidingsmogelijkheden-als-startende-financial-bij-laudame/
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Ryan kiest voor eerst ervaring opdoen 
“In eerste instantie was ik van plan om na mijn studie Finance & Control aan de pre-master 
Controlling aan Nyenrode te beginnen en daarna de master te doen. Maar vanuit Nyenrode kreeg ik te 
horen dat praktijkervaring mijn leercurve enorm zou versterken. Dat werd bevestigd in de gesprekken 
met Laudame. Er is hier alle ruimte om een master te volgen naast je werk als interim financial. 
Ook waren mijn collega’s heel eerlijk over hun ervaringen met het opdoen van praktijkervaring; die 
beïnvloedt de leercurve tijdens de pre-master en master inderdaad positief. Nu start ik in februari  
of september met de pre-master, om in de tussentijd volop praktijkervaring op te doen met de 
interim opdrachten.”

Ryan Rijkse, Finance Trainee bij Laudame Financials

Het hele verhaal van Ryan lees je hier. 

Scan of klik op de QR-code

Studeren naast je werk
 
Daarnaast zijn er, als je dat ambieert, volop 
mogelijkheden om een (tweede) master te volgen 
(bijvoorbeeld de MSc in Accounting & Control of 
Controlling) om je te blijven ontwikkelen. Hier is geen 
vastomlijnd budget voor; elke opleidingsmogelijkheid 
die past bij jouw functie of ontwikkeldoelen is 
bespreekbaar. Denk bijvoorbeeld ook aan het volgen 
van de opleiding tot Register Controller (Executive 
Master of Finance & Control). 

Intervisie 
 
Je versnelt je ontwikkeling nog verder door deel 
te nemen aan een intervisiegroep. Met een aantal 
Laudame-collega’s, die op ongeveer hetzelfde niveau 
actief zijn, kom je regelmatig bij elkaar om gedeelde 
vraagstukken en jullie ontwikkeling te bespreken. 
Hierin merk je hoe sterk en waardevol de band is 
tussen onze interim-collega’s. 

https://www.laudame.nl/de-start-van-ryan-rijkse-bij-laudame-financials/
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Intensieve begeleiding
Je persoonlijke groeidoelen bereiken staat voorop, 
maar dat kun je niet alleen. Zowel vanuit Laudame 
als onze opdrachtgevers word je intensief begeleid. 
Als Finance Trainee heb je drie managers tegelijk: een 
senior financial uit het team van Laudame als managing 
consultant, een (per opdracht) wisselende business 
consultant vanuit Laudame en je leidinggevende op de 
interim-opdracht. Alle drie spelen zij een belangrijke 
rol in jouw ontwikkeling.

Managing Consultant

Je manager bij Laudame is een ervaren financial 
uit het eigen team. Met hem of haar volg je een 
vaste cyclus waarin je tijdens een plan-, evaluatie- 
en beoordelingsgesprek je vakinhoudelijke en 
persoonlijke leerdoelen bespreekt. Jij bent in de lead 
bij het bepalen van je doelen, maar samen kijk je hoe 
die gedurende het jaar het beste gerealiseerd kunnen 
worden. Bijvoorbeeld door een nieuwe uitdaging te
zoeken in een lopende of nieuwe opdracht of door 
specifieke trainingen te volgen die passen bij jouw 
interesses en ontwikkeling.

Business Consultant

De business consultant is verantwoordelijk voor 
het creëren van de juiste match in je opdrachten. 
Zo sluit de vraag van de opdrachtgever goed aan op 
jouw ontwikkeldoelen en andersom. Je hoeft dus niet 
zelf voor je opdrachten te zorgen. Wel bespreek je 
regelmatig ontwikkelingen in je opdracht en bekijk 
je samen welke mogelijkheden er zijn om nieuwe 
elementen of uitdagingen toe te voegen. 

“Onze trainees hebben een beeld bij hun 
toekomst en de eerste stappen die zij willen 
zetten in hun carrière. Ik vind het ontzettend 
leuk om ze vanuit mijn rol te begeleiden op 
hun eerste opdrachten en te sparren over 
de dingen die ze meemaken. De groei die ze 
doormaken in de start van hun carrière is 
echt gaaf om te ervaren. Ook is het mooi om 
te zien hoe ze onze opdrachtgevers keer op 
keer verrassen met hun drive en kunde.”

Wouter Huigen, Business Consultant bij 
Laudame Financials

“Het is super om manager van ambitieuze 
trainees te zijn! De leercurve is groot en 
iedere trainee anders. Ik bied dan ook vooral 
de persoonlijke begeleiding die nodig is 
om te groeien. We praten met elkaar over 
vakinhoud en over de ontwikkeling van 
competenties. Ik geef soms een zetje en 
moedig aan, want onze trainees kunnen 
meer dan ze zelf denken.”

Martijn Erkens, Managing Consultant bij 
Laudame Financials
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“Ik vind het heel gaaf om mijn ervaringen en 
kennis over te kunnen dragen aan startende 
financials. Zeker als het gaat om finance 
trainees met een enorme drive om te leren 
en ontwikkelen. Jeffrey en Stefan (finance 
trainees bij Laudame) zijn daar een mooi 
voorbeeld van. Ze komen heel gedreven bij 
ons binnen, daardoor leren en ontwikkelen 
ze razendsnel. Het maakt mij dan ook trots 
om later terug te kunnen kijken en te zien 
dat ze een mooie ontwikkeling hebben 
doorgemaakt. Tijdens, maar ook na hun tijd 
bij Looye.”

Anja Bottinga, Manager Finance & Control bij 
Looye Kwekers

Leidinggevende op de opdracht

Bij elke nieuwe opdrachtgever krijg je te maken met 
een nieuwe leidinggevende. Het is aan jou om met je 
directe leidinggevende in gesprek te gaan over jouw 
doelen, zodat je hier tijdens je opdracht volop aan 
kunt werken. Vaak zijn dit ervaren financials van wie 
je in de praktijk veel leert. 
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Mogelijkheden om 
door te groeien
Het belangrijkste aan interim-opdrachten is een goede 
match op individueel niveau. Elke opdracht moet genoeg 
uitdagingen bevatten om aan je ontwikkeling te werken 
en je ambities te realiseren. We merken dat Laudamers 
hierdoor een indrukwekkende ontwikkeling doormaken, 
snel meer verantwoordelijkheid krijgen en zaken sneller 
voor elkaar krijgen. 

De combinatie van uitdagende opdrachten, 
intensieve begeleiding en uitgebreide trainings- en 
opleidingsmogelijkheden zorgt voor een enorme boost 
in je ontwikkeling als financial.

Dat klinkt veelbelovend, maar hoe ziet dat er in de praktijk 
uit? Wij vinden dat zeggen ook doen is, daarom geven 

we onze finance trainees eigenaarschap over hun eigen 
ontwikkeling. Want alleen jij bepaalt waar je interesses 
liggen, waar je naartoe wilt en hoe snel je daar komt. Wij 
bieden je de hulp en faciliteiten om daar op een goede 
manier te komen.

33 voorbeeldopdrachten van collega’s
 
Om je een beeld te geven van de doorgroeimogelijkheden 
en wat je als interim financial kan doen, hebben we 33 
voorbeeldopdrachten van collega’s uitgewerkt: van starter 
tot senior finance manager. 

Bekijk de voorbeeldopdrachten

Scan of klik op de QR-code

Laudame heeft een ontwikkelings- en competentie-
gericht functiehuis waarmee een duidelijk perspectief 
met concrete doorgroeimogelijkheden wordt geboden. 
Het aanbod van de Laudame Academy en het 
salarishuis sluiten hier naadloos op aan. 

https://laudame.nl/app/uploads/2022/06/Voorbeeldopdrachten-per-functiegroep-Laudame-Financials-2022.pdf
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De Laudame cultuur
Sinds de oprichting van Laudame Financials in 2000 staan 
twee thema’s centraal: kwaliteit is in alles leidend en 
alle collega’s moeten zich onderdeel van een hecht team 
voelen. Ruim 20 jaar later staan die twee thema’s nog 
steeds als een huis. We horen regelmatig dat mensen zich 
vanaf het eerste moment thuis voelen bij Laudame en de 
persoonlijke interesse en sfeer écht het verschil maken. 

Mede daarom is het team van Laudame Financials 
oprecht een team te noemen. De gezamenlijke 
activiteiten zoals de Laudame Dag, het spectaculaire 
kerstdiner, de zomerbarbecue en jaarlijkse sportieve 
evenementen zoals het beachvolleybaltoernooi, de 
wielertour en de volledig verzorgde skireis zorgen voor 
een topsfeer. Daarnaast organiseren we regelmatig 
borrels in onze eigen kroeg op kantoor. En natuurlijk 
mogen we onze andere groepsreizen niet vergeten. 
Zo reisde het team al eens af naar Malta, Brussel, 
Canterbury en bij het 10-jarig bestaan zelfs naar New 
York. Dat belooft wat voor het 25-jarig bestaan in 2025. 
Daar moet je bij zijn! 

Bekijk de video van de Laudame  
skireis in 2022

Scan of klik op de QR-code

“Een belangrijke factor voor mij is de cultuur 
binnen Laudame. Het is een groeiende 
organisatie, maar het familiegevoel is en 
blijft heel sterk. Dat heb ik mogen ervaren 
tijdens mijn stage, maar ook in de periode 
daarna. Je merkt in alles dat Laudame echt 
een hechte club is waar volop aandacht is 
voor elkaar. Bij de combinatie van formeel 
wanneer het moet, maar zeker ook informeel 
wanneer het kan, voel ik mezelf goed thuis.”

Sander Vat, Finance Trainee bij Laudame 
Financials

“Vanaf het begin had ik het gevoel dat ik 
bij Laudame geen nummertje ben, maar 
onderdeel van een hecht team. Officieel 
zou ik pas op 1 september starten, maar 
daarvoor werd ik al drie keer gebeld voor 
een leuke opdracht die in de zomer zou 
starten. En in juni, toen ik officieel nog 
helemaal niet in dienst was, kon ik gezellig 
aanschuiven bij de teambarbecue. Zo kon 
ik alvast kennismaken met een groot deel 
van mijn collega’s en voelde ik me direct 
thuis en onderdeel van het bedrijf. Dat 
teamgevoel is voor mij erg belangrijk!”

Inge Wichert, Finance Trainee bij Laudame 
Financials

https://youtu.be/TCKO7wKGHj4
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Hoe ziet jouw ontwikkeling 
als Finance Trainee eruit?

Na het lezen van deze Whitepaper hopen we dat je een 
goed beeld hebt gekregen van het Finance Traineeship van 
Laudame Financials en de kansen die we jou bieden. Nu is 
het aan jou! Hoe ga jij jouw start als financial vormgeven? 

Welke uitdagingen zoek jij in je werk en welke trainingen, 
opleidingen en begeleiding gaan jou helpen om jouw 
optimale groeicurve te realiseren? We gaan graag met je in 
gesprek over je doelen en ambitie.
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Campus Recruiter 
jlaut@laudame.nl 

06 - 28 52 24 98 

Contact
Maakt ons verhaal jou enthousiast en wil je doorpraten 
over jouw mogelijkheden als Finance Trainee bij Laudame? 
Ik vertel je er graag meer over.

Judith Laut
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