
 Naam: Thijs Torreman

 Adres: Godevaert Montensstr. 27a, 4811 PD Breda

 Telefoon: 06 - 53 50 07 28 

 Geboortedatum: 22 januari 1963 te Den Haag

 Rijbewijs: BE

 Nationaliteit: Nederlandse

 E-mail: info@thijstorreman.nl

Resultaatgericht, energiek, ondernemend, pro-actief,  
integer, flexibel, stressbestendig, goede sociale vaardig-heden, 
creatief, gevoel voor humor, netwerker

 1987 – 1991  Universiteit Tilburg/Limburg Tilburg/Maastricht

  Doctoraal Economie
 • Diploma behaald

 1984 – 1987 NWIT (nu NHTV)   Breda

  HBO Toerisme en recreatie
 • Diploma cum laude behaald

 1975 – 1982 Segbroek college   Den Haag

  VWO
 • Diploma behaald

Leidinggeven, coachen, WOR, arbeidsrecht, 
balance score card, Prince II/project management, 
verandermanagement, fondsenwerving, didactische 
bevoegdheid HBO, social media, Agile/Scrum

 2011 – heden TT interim management, training en advies Breda

 •  Opdrachten in de sectoren cultuur, zorg/welzijn, 
overheid  en onderwijs. Zie bijlage voor uitgebreid 
overzicht van recent uitgevoerde opdrachten

 2007 – 2011  Bibliotheek Eindhoven en Centrum Beeldende 
 Kunst en Vormgeving Krabbedans   Eindhoven

  Directeur/bestuurder
 •  Eindverantwoordelijk voor gehele organisatie 

(200 mensen, omzet € 10 mln., 11 accommodaties)
 •  Organisatie ondernemend en klantgericht maken
 •  Leiding geven aan het Managementteam en 

stafmedewerkers (HRM, ICT, IKZ, FA)
 •  Visie vorming en implementatie (functie- 

verbreding), 
 •  Verantwoordelijk voor veranderproces 
 •  Onderhouden relevante netwerken lokaal,  

provinciaal en landelijk
 •  Accountbeheer belangrijkste financiers

 Behaalde resultaten: 

Resultaatgerichte, efficiënt opererende organisatie met hel-
dere visie, sterke toename van klant/marktgerichtheid, sterke 
groei op alle KPI’s, hoge scores op klant- en medewerkerste-
vredenheid, succesvolle integratie van nieuwe bedrijfsonder-
delen. Meerdere innovaties doorgevoerd.

 2005 – 2007 Thermiek welzijn   Rotterdam

  Directeur/bestuurder
 •  Eindverantwoordelijk voor gehele organisatie (140 

mensen, omzet € 5 mln. 20 accommodaties)
 •  Organisatie professionaliseren en versterken
 •  Leiding geven aan het Managementteam en 

stafmedewerkers (HRM, FA)
 •  Visie vorming, reorganisatie en voorbereiding 

fusie
 •  Onderhouden relevante netwerken lokaal, provin-

ciaal en landelijk
 •  Accountbeheer belangrijkste financiers

 Behaalde resultaten: 

Organisatie financieel en organisatorisch op orde gebracht. 
Nieuwe visie ontwikkeld en doorgevoerd. Relatie met 
belangrijkste financiers hersteld. Vitale bedrijfsprocessen 
opnieuw ingericht en efficiënter gemaakt. Fusie voorbereid.
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PERSOONLIJKE GEGEVENS PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN

CURSUSSEN

WERKERVARING

OPLEIDING

WERKERVARING

C U R R I C U L U M  V I TA E



 2001 – 2005 X-S2   Utrecht

  Directeur
 •  Nieuw kenniscentrum voor zorg en welzijn
 •  Eindverantwoordelijk voor organisatie  

(20 mensen, omzet € 2 mln.)
 •  Nieuwe organisatie opzetten, positioneren en 

verankeren in het veld
 •  Leiding geven aan professionals
 •  Visie vorming, concept ontwikkeling en  

vermarkten
 •  Onderhouden relevante netwerken lokaal,  

provinciaal en landelijk
 •  Accountbeheer belangrijkste financiers  

(ministeries)
 Behaalde resultaten: 

Op- en uitbouw nieuwe organisatie. Heldere positie in  
‘de markt’ verworven. Duidelijke visie op kennisoverdracht 
ontwikkeld en doorgevoerd. Alle bedrijfsprocessen ingericht. 
Fusie voorbereid.

 1997 – 2001 Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk 
  Utrecht

  Directielid
 •  Mede verantwoordelijk voor organisatie  

(50 mensen)
 •  Lobby werk, innovatie en ondersteunende 

dienstverlening ontwikkelen voor vrijwilligers-
organisaties in Nederland (Rode Kruis, Scouting, 
etc.) Leiding geven aan professionals

 •  Vermarkten van nieuwe concepten en innovaties
 •  Onderhouden relevante netwerken lokaal,  

provinciaal en landelijk
 •  Accountbeheer belangrijkste financiers  

(ministeries)
 Behaalde resultaten: 

Organisatie van intern naar extern(klant/belanghebbenden) 
gericht gemaakt. Op- en uitbouw van innovatieve organisatie 
(ook internationaal). Goede contacten met alle bestuurs-
lagen opgebouwd. Vrijwilligerswerk hoger op de politieke 
agenda gekregen.

 1994 – 1997 Hogeschool West Brabant (Nu Avans)   Breda

  Docent en projectleider
 •  Lesgeven en lessen ontwikkelen (mn marketing 

en strategisch management)
 •  Onderwijsprojecten (bege)leiden (oa. internatio-

nalisering van HEAO, onderwijsvernieuwing/ 
probleemgestuurd onderwijs)

 1991 – 1994 Hogeschool HES   Amsterdam

  Docent 
 •  Lesgeven en lessen ontwikkelen (marketing en 

internationale handel)

 1989 – 1991 Hogeschool Sittard (Nu Zuyd)   Sittard

  Docent en coördinator
 •  Opzetten nieuwe HBO opleiding (toerisme en 

recreatie)
 •  Lesgeven en lessen ontwikkelen (marketing, 

toerisme)
 •  Onderwijsprojecten (bege)leiden (oa. internationa-

lisering)

 1986 – 1989 Instituut Vermeeren en Nooteboom  Breda/E’hoven

  Docent 
 •  Lesgeven en lessen ontwikkelen (toerisme) op 

MBO opleiding

•  Free Lance docent/trainer voor Avans+ en Bestuurs- 
academie op het gebied van klantgerichtheid, marketing en 
strategisch management

•  Bestuurslid Graphic Matters (oa. Graphic Design Festival)

Talenkennis:  Engels ++ 
 Duits + 
 Frans +/-

Fietsen, zwemmen, theater, musea, koken, 
reizen, lezen

WERKERVARING WERKERVARING

C U R R I C U L U M  V I TA E  (vervolg)

OVERIGE BIJZONDERHEDEN

INTERESSES
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