
Gorredijk 24-9-2009 

Naam   : Drs Ronald Oenema RA 
Geboren  : 6 mei 1971 
Adres   : Skutsje 50 
Woonplaats  : 8401 NM Gorredijk 
Telefoon  : 0513-466800 mobiel 06- 52 455 330 
Fax   : 0513-465035 
E-mail   : ronaldoenema@virtus-online.nl 
Burgerlijke staat : gehuwd, drie kinderen (3,7,8 jaar) 
 
Relevante loopbaan informatie(samenvatting): 
Na afronding HEAO RA in 1994 in dienst getreden bij KPMG. Gedurende dienstverband 
tot 1999 geslaagd voor Heao-AA, NIVRA en Doctoraal Information Management 
Nyenrode. Bij KPMG doorgegroeid van assistent accountant tot hoofd assistent.  
 
Van 1999 tot begin 2002 werkzaam geweest als controller (leidinggevend aan 5 
medewerkers) voor een organisatie met 5 bv’s (groothandel/productie/detailhandel in 
natuursteen), rechterhand directeur. 
 
Van begin 2002 tot begin 2005 werkzaam geweest als kantoorvoorzitter bij AVM 
Accountants & Adviseurs. Leidinggevend aan circa 35 medewerkers. Daarnaast eerste 
aanspreekpunt voor grotere klanten, actief in zowel de accountancy als in de 
bedrijfsadvisering en verantwoordelijk voor resultaten, acquisitie en relatiebeheer en 
kantoorontwikkeling.  Ergo: verantwoordelijk voor het totale reilen en zeilen  
 
Van begin 2005 tot eind 2006 werkzaam geweest als vestigingsmanager en 
registeraccountant bij Priore-Bolhuis. Leidinggevend aan 3 medewerkers. 
Verantwoordelijk voor een overgenomen portefeuille (100 klanten), klantcontact 
continueren en big 4 kwaliteit implementeren. Klanten voornamelijk in gezondheidszorg. 
 
Eind 2006 gestart met een eigen accountantskantoor Virtus Accountancy. Naast 
traditionele accountancy werkzaamheden, actief als interim-manager en controller op 
afstand. 
 
Opleidingen 
Twinfield professional      2009 
Fiscaal Adviseur      2004 
Nyenrode Drs- Information Management   1999 
NIVRA RA       1999 
HEAO AA       1995 
HEAO RA       1994 
HAVO        1988 
 
Trainingen 
Op diverse gebieden van 1994 tot heden trainingen gevolgd zowel inhoudelijk (fiscaal, 
bedrijfseconomisch) als vaardigheden (time management, adviesvaardigheden, 
leidinggevend, managementtraining Ardennen) 
 
Anderen over mijzelf 
“Ronald functioneert op HBO/Academisch niveau en is een zakelijk representatieve en 
ambitieuze jongeman met een duidelijk doel voor ogen. Hij is gedreven in zijn werk, is 
leergierig, analytisch en conceptueel sterk. Hij is sterk in het ontwikkelen van zaken. 
Daarnaast is hij ook een doener, hij wil dingen afmaken en voortgang boeken. Hij weet 
mensen te motiveren en haalt veel voldoening uit mensgericht aansturen/coachen zonder 
resultaatgerichtheid hierbij uit het oog te verliezen. Hij legt gemakkelijk contacten en 
praat gemakkelijk op zowel uitvoerend als strategisch niveau.  
 
Hij kan goed samenwerken, waarbij hij ook de rol als “regisseur” goed tot uitvoering 
brengt. Hij beschikt over voldoende helikopterview om processen te blijven overzien, hij 
kan goed omgaan met werkdruk. Hij is in de genoemde opzichten zeker een topsporter. 
Hij is bereid zichzelf constant te blijven trainen en ontwikkelen. Hij werkt bij voorkeur in 
teams waar hij voor zichzelf ook coaching en feedback kan krijgen.” 
 


