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Curriculum Vitae drs Ruud Spee RC 

 

 

  

    

 

Personalia: 

Naam:   Ruud Spee 

Adres:    Curacaostraat 124h, 1058 CD Amsterdam 

   Tevens kantoor zuid in Maastricht 

Telefoon:  06 46013970 

E-mail:   ruud.spee@riskmatters.nl 

Geboortedatum: 28 april 1964 

Burgerlijke staat: Gehuwd, twee kinderen 

 

 

Profiel: 
 
 
Ervaren risk & compliance professional beschikbaar voor adviesprojecten, interim opdrachten en 

het ondersteunen van organisaties op het gebied van risk en compliance. Resultaatgericht, 
pragmatisch, met strategische oriëntatie en sterk in strategie executie. Ik zet mijn langjarige 
ervaring en management achtergrond op MT nivo in om organisaties bij te staan bij het inrichten 
van hun risk en compliance. Op een wijze die echt impact heeft, bijdraagt aan het pragmatisch 
omgaan met onzekerheden, de strategie implementatie versterkt, doelgericht is en waarde 
toevoegt. Slimme keuzes maken en regelreflex vermijden. Ik schakel makkelijk met de 

verschillende stakeholders in een organisatie en heb oog voor hun behoeftes en hun zorgen. Ik 
werk evenwichtig, planmatig en verbindend, vanuit standplaats Amsterdam of Maastricht. 
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Werkervaring: 

 

nov ’18- heden   RAI Amsterdam 

Voor RAI Amsterdam heb ik een blauwdruk gemaakt voor de versterking 

van het risk&compliance raamwerk. Ambitie, scope, riskappetite, taken en 

verantwoordelijkheden en proces zijn gedefinieerd. Dit heeft geresulteerd in 

een vervolgopdracht om in 2019 de implementatie uit te rollen. 

sept ’18- heden   Riskmatters 

In september ben ik gestart met Riskmatters. Riskmatters ondersteunt op 

pragmatische wijze organisaties bij het opzetten of verder ontwikkelen van 

het risico- en compliance management. Middels adviestrajecten, begeleiding 

of interim management.  

april ’18- 15 juli ‘18   AEB Amsterdam N.V. 

Grondstoffen uit afval- en  energiebedrijf. In 2014 verzelfstandigde 

onderneming is aanjager van de circulaire economie in de Amsterdamse 

metropoolregio. Lost afvalvraagstukken op door steeds meer grondstoffen 

terug te winnen uit afval en de regio te voorzien van duurzame energie.    

Circa 400 medewerkers, omzet 175 mio. 

Risk Management Officer, uitrol van risicomanagement raamwerk van 

AEB. Cyclisch proces gekoppeld aan de strategie van de onderneming.  

Hierbij een sterke nadruk op een pragmatische aanpak die bijdraagt aan de 

realisatie van de strategische doelstellingen. Inzicht in de mate van control 

en bestaan en werking van de maatregelen in de verschillende risico- 

gebieden gecreëerd.  

jan 2017 – april 2018  AEB Amsterdam N.V. 

Manager bedrijfsvoering, MT-lid, verantwoordelijk voor Control, 

Finance&Reporting, Treasury, Riskmanagement, Inkoop, IT en overige 

supportstaf. Participatie in audit cie. 

Change opgave, zeer brede opgave om de verschillende afdelingen te 

professionaliseren. Kwalitatieve en kwantitatieve versterking control team 

(6 fte).  Maandelijkse business-reporting van op basis van kpi’s, dashboards 

en graphics ontwikkeld. Herfinanciering (300 mln.) van de gemeentelijke 

leningportefeuille bij internationaal banken consortium gerealiseerd. ICT 

huis op orde gebracht en herinrichting IT organisatie van servicedeskfunctie 

naar business-partnerrol. Professionalisering inkoop door inrichting 

tenderboard, digitalisering (negometrix) en procesoptimalisatie purchase to 

pay (succesvol afgerond). Programmamanagement LEAN.  

Gaf leiding aan 5 teamleiders (totaal 50 fte).  
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2012 – 2016  Vesteda Investment Management B.V. 

Directeur Fundmanagement,  Grootste Nederlandse 

woningvastgoedfonds met belegd vermogen van circa 4 mrd. 

MT-lid, verantwoordelijk voor control, financiële administratie, 

risicomanagement, taxatiemanagement en compliance-management WfT. 

Langjarige finance&control ervaring in vastgoedomgeving.  Risico-

management framework verankerd in alle lagen van de onderneming.  

AIFM-D project gerealiseerd als projectleider, WfT compliancemanagement 

ingericht. Control organisatie versterkt met een ISAE 3402 implementatie 

en certificering. Internal audit functie opgestart. Intensieve ervaring met 

fondsstructurering en -financiering. Participerend in overleg met 

toezichthoudende organen audit commissie, RvC en AFM. IFRS en 

Integrated Reporting implementatie gerealiseerd. Adequate financiële 

functie ingericht sturend op betrouwbaarheid en transparantie naar alle 

stakeholders. 

Gaf leiding aan 6 direct reports (16 fte). 

2006 – 2011  Vesteda Investment Management B.V. 

Groepscontroller, Grootste Nederlandse woningvastgoedfonds met belegd 

vermogen van circa 4 miljard. 

MT-lid, rapporterend aan de CFO, verantwoordelijk voor overall control 

aanpak van managementrapportering en budgettering. Verantwoordelijk 

voor inrichting en uitrol risicomanagementaanpak.  Treasury ervaring in 

herfinanciering. Verantwoordelijk voor property management backoffice. 

Gaf leiding aan een team van controllers bestaande uit 3 personen en back 

office property management (40 fte). 

2000 – 2005   Grontmij N.V. 

   Divisie-controller, divisie Ontwikkeling en Exploitatie, Maastricht. 

Divisie omvatte een 20-tal business-units in West Europa. Hieronder ook 

Grontmij Real Estate, ontwikkeling van logistieke centra, woningen, 

bedrijfsruimtes en kantoren in West- en Midden-Europa.   

 

1991- 2000   N.V. Koninklijke Sphinx 

   Diverse control functies in binnen- en buitenland 
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Opleidingen: 

sept. 2018  Parttime master riskmanagement TU Twente  (gestart) 

continue  Permanente Educatie (PE) programma registercontrollers 

2004&2010  Strategic Finance & OWP, IMD, Lausanne, Zwitserland 

1991-1993  Postdoctorale opleiding tot Registercontroller,  Universiteit Maastricht  

1985-1990 Bedrijfseconomie, Universiteit Maastricht (cum laude afgestudeerd) 

1982-1985  HEAO-Bedrijfseconomie, Breda 

1976-1982  Atheneum, Bisschoppelijk College Broekhin, Roermond 

 

 


