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CURRICULUM VITAE MAURICE TIMMERMANS (beknopte versie) 
 
Persoonsgegevens 
Naam  : Ir. Maurice V.S. Timmermans MTD 
Adres  : Burgemeester Grothestraat 47 
Postcode en woonplaats  : 3761 CL Soest 
Telefoon  : 035-6720057 
Mobiel  : 06-15086222 
E-mail  : maurice.timmermans@tpim.nl 
Website  : www.tpim.nl 
 
 
Profiel en persoonlijke kwaliteiten 
Ervaren interim manager, organisatieadviseur en projectmanager met een bedrijfskundige 
achtergrond: 20 jaar ervaring in zowel profit als non-profit. Breed inzetbaar voor het realiseren van 
organisatieverandering en het verbeteren van de bedrijfsvoering. Speerpunten in de volgende 
sectoren: ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, parkeerbeheer en de metaalindustrie. Naast 
algemeen management functionele ervaring in ICT, inkoop, facilitair en logistiek. Specialisme: het 
managen van het scheidsvlak tussen ICT en de business. 
 
Resultaatgerichte en kwantitatief ingestelde manager die zich direct en zelfverzekerd tot de kern van 
problemen richt. Neemt initiatief en zet de grote lijnen uit. Is tevens in staat de grote lijnen te 
vertalen naar de dagelijkse praktijk op de werkvloer. Vindt gemakkelijk op alle niveaus in de 
organisatie aansluiting, werkt participatief en bouwt aan draagvlak. Is open en direct in de 
communicatie. 
 
 
Werkervaring 
Timmermans Project & Interim Management 2001-heden 
Zelfstandig interim manager. 
 
Overzicht van de belangrijkste opdrachten per sector: 
 
Parkeerbeheer in grote steden 

 Projectleider (2015-2016). Aanbesteding en invoeren scanauto’s voor parkeercontrole. Inkoop 
en implementatie van software voor lopende parkeercontrole, inzetplanning en 
managementinformatie. Ontwerp en invoeren nieuwe werkwijze planning en besturing. 

 Projectleider (2013-2014). Selectie, inrichten en invoering van een document management 
systeem, digitalisering van de werkprocessen afdeling Bezwaar en Beroep. 

 Projectmanager, programmamanager, ICT-manager (2009-2011). Diverse projecten op het 
scheidsvlak tussen ICT en de business. 

 Teamleider Dienstverlening a.i. (2009). Verantwoordelijk voor de backoffice. Verbeteren van 
sfeer, motivatie en productiviteit. Invoeren van nieuwe bedrijfssoftware, digitalisering van 
documentstromen en archieven, opschonen van databases. 

 Projectleider (2011-2012). Opzet en inrichting van een meldkamer (systemen, organisatie, 
werkwijze, huisvesting). 

 Inkoopmanager a.i. (2011). Inkoopvolume € 20 miljoen. Inkoopanalyse, besparingsprogramma. 
 
Ziekenhuizen 
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 Projectleider Herinrichten Beheer en Infrastructuur Beslissingsondersteunend systeem (2014-
2015). Herinrichten technische infrastructuur, functioneel en technisch beheer van een Clinical 
Decision Support System (CDSS). Belangrijkste gebruikers/beheerders: ziekenhuisapothekers, 
klinisch chemici, anesthesiologen-intensivisten, klinisch geriaters. 

 Hoofd Informatisering & Automatisering a.i. bij een algemeen ziekenhuis (2005). Organisatie 
van 1400 medewerkers, 500+ werkplekken. Verantwoordelijk voor technisch beheer, 
applicatiebeheer, servicedesk en gegevensbeheer (16 medewerkers, jaarlijkse uitgaven € 3 
miljoen). Opstellen meerjarenbeleidsplan ICT en meerjareninvesterings-begroting, verbeteren 
werkprocessen, bevorderen klantgerichte attitude, kostenbesparingen, opzet en invoering 
stuurgroep ICT. 

 Manager Inkoop & Logistiek a.i. bij een algemeen ziekenhuis (2002-2003). Verantwoordelijk 
voor intern en extern transport, magazijnen, linnenvoorziening, beddencentrale, postkamer en 
inkoop (60 medewerkers, inkoopvolume € 23 miljoen). Verhuizen van het centrale magazijn 
naar een externe locatie. Professionaliseren en uitbreiden inkooporganisatie. Inkoopanalyse, 
besparingsprogramma.  

 Manager Logistiek a.i. bij een algemeen ziekenhuis met drie vestigingen (2002). 
Verantwoordelijk voor goederenontvangst en magazijnen, intern transport (patiënten, 
goederen en afval), extern transport tussen de vestigingen en postkamer (61 medewerkers). 
Verbeteren sfeer, terugdringen ziekteverzuim, reductie vierkante meters magazijn met 30%. 

 
VVT (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen, Thuiszorg) 

 Manager Automatisering a.i. en manager Inkoop a.i. (2011-2012). Organisatie met 2200 
medewerkers. Verantwoordelijk voor Automatisering en Inkoop (7 medewerkers, 
inkoopvolume € 21 miljoen, jaarlijkse ICT uitgaven € 2 miljoen. Splitsing in een afdeling 
Informatisering en een afdeling Automatisering. Integreren van de afdelingen Automatisering 
en Inkoop met Facilitaire Zaken. Professionaliseren van de inkooporganisatie. 

 
Geestelijke gezondheidszorg 

 Sectormanager Zorg a.i. en sectormanager Beheer en Ondersteuning a.i. bij een forensisch 
psychiatrische instelling (2007-2008). Verantwoordelijk voor de opnameafdeling, de extra 
beveiligde afdelingen, de medische dienst (alle somatische zorg), alle ondersteunende 
diensten (behalve P&O en Financiën), arbeid & onderwijs, geestelijke verzorging, 
behandelrapportage en centrale personeelsplanning (110 fte, jaarlijkse uitgaven € 2,7 miljoen). 
Invoeren elektronisch patiëntendossier, openen nieuwe zorgafdeling, verbeteren van de 
samenwerking tussen sectoren, aanbesteden ondersteunende diensten, eindverantwoordelijk 
voor een bouwproject (projectbudget € 6 miljoen), doorvoeren van een reorganisatie, inkopen 
en verbeteren van de farmaceutische zorg, verbeteren van de centrale personeelsplanning. 

 Hoofd Facilitair Bedrijf a.i. bij een instelling in de verslavingszorg (2004). Verantwoordelijk voor 
alle facilitaire diensten zoals recepties, beheer vastgoed, keuken, transport, meldpunt en 
inkoop (79 medewerkers, 32 vestigingen, jaarlijkse uitgaven € 4,5 miljoen). Integratie en 
herinrichten facilitaire organisatie na een fusie, verbeteren van de dienstverlening aan de 
interne klanten, vormgeven van de inkoopfunctie en realiseren van inkoopbesparingen. 

 Hoofd Facilitair Bedrijf a.i. en hoofd Automatisering a.i. bij een instelling in de verslavingszorg 
(2006-2007). Verantwoordelijk voor facilitair, inkoop en automatisering. Integratie van 
automatisering en facilitaire dienstverlening, opstellen van een meerjarenbeleid ICT en 
meerjaren investeringsbegroting ICT, vernieuwen van de ICT-infrastructuur, diverse 
inkooptrajecten waaronder geneesmiddelen, telecom en beveiliging.  

 Diverse adviesopdrachten in de geestelijke gezondheidszorg, waaronder het opstellen van 
bedrijfsplannen voor commerciële initiatieven en projecten op het gebied van informatisering. 
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Metaalindustrie 

 Manager Engineering a.i. bij een fabrikant voor transportsystemen in kassen (2001). 
Verantwoordelijk voor werkvoorbereiding mechanisch, software engineering, elektromontage, 
inkoop, service, planning en veiligheid (28 medewerkers). Optimalisatie bedrijfsprocessen, 
vergroten capaciteit van de afdelingen. 

 Adviseur bij een familiebedrijf gespecialiseerd in technisch hoogwaardige 
oppervlaktebehandelingen en machinale bewerkingen (2008). Advies over bedrijfsopvolging 
waarbij ambities, verwachtingen en capaciteiten van diverse mensen een belangrijke rol 
spelen. 

 
Financiële dienstverlening 

 Programma manager a.i. bij een internationale makelaar in verzekeringen en 
risicomanagement (2005). Grootscheepse reorganisatie met als doel het financieel gezond 
maken van de organisatie (22 projecten, totaalbudget $ 27 miljoen).  Managen van 
afhankelijkheden tussen projecten, het bewaken van planning en voortgang en het faciliteren 
van een goede en efficiënte besluitvorming door de directie. 

 
Onderwijs 

 Teamleider a.i. bij het opleidingsinstituut van de rechterlijke organisatie (2011). Samen met 
collega-interim manager verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het opleidingsaanbod en 
de inhoudelijke organisatie van de cursussen (47 medewerkers, 600 titels, 1250 uitvoeringen 
per jaar). Herzien werkverdeling, maken van jaarplanning, capaciteitsplan en jaarafspraken, 
reductie personeelsbezetting, verbeteren managementinformatie en verbeteren van de 
sturing van de afdelingen. 

 Adviseur bij een universiteit (2012-2014). Korte analyse van eenmalige ICT-kosten. Opstellen 
van diverse beleidsplannen waaronder een visie op de toekomst van de faculteit 
Godgeleerdheid en een meerjarenplan voor het programma Diversiteit. 

 
 
Philips Medical Systems, Eindhoven   2000-2001 
Senior Consultant binnen de salesorganisatie Nederland. Bedrijfskundige advisering van afdelingen 
radiologie en cardiologie in ziekenhuizen, ondersteuning van pre-sales en pre-marketing trajecten, 
ontwikkeling van adviesproducten. 
 
Belangrijkste resultaten:  

 Digitaliseringsplannen voor afdelingen radiologie en cardiologie 

 Lange Termijn Investeringsplan afdeling radiologie 

 Advies over financiering en leaseconstructies 
 
 
Berenschot, Utrecht     1995 – 2000 
Adviseur, senior adviseur. Verantwoordelijk voor acquisitie en uitvoering van adviesopdrachten, de 
leiding van projectteams en de begeleiding van junior adviseurs in hun professionele ontwikkeling. 
 
Advies, projectmanagement en interim management in uiteenlopende sectoren zoals de industrie, 
logistieke dienstverlening, groothandel, financiële dienstverlening en gezondheidszorg met name op 
het gebied van productiviteitsbevordering, logistiek, inkoop en implementatie van 
informatiesystemen. 
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Interim management opdrachten: 

 Productiemanager Matrijzen a.i. bij een fabrikant van machines voor de halfgeleiderindustrie 
(1995-1996). Verantwoordelijk voor inkoop, assemblage, werkvoorbereiding en magazijn (14 
medewerkers, € 5 mln inkoopvolume). Verbetering van kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. 
Belangrijkste resultaten: reductie doorlooptijden met 25%, besparing van 8% op de totale 
inkoop. 

 Manager Sales en Marketing a.i. bij een fabrikant van aluminium systeemprofielen (1999-
2000). Verantwoordelijk voor binnen- en buitendienst, technische verkoopondersteuning en 
productontwikkeling (14 medewerkers). Belangrijkste resultaten: Uitbreiden formatie met 5 
medewerkers, up-to-date maken van verkoopdocumentatie, verhuizen van de afdeling 
productontwikkeling naar een andere vestiging in Nederland, verbetering van planning en 
aansturing, reductie van het saldo debiteuren met 25%. 
 

 
Cebeco Ingenieursbureau B.V., Deventer   1992 - 1995 
Projectleider. Technische advisering in de mengvoederindustrie in Nederland, Duitsland en België, 
aanspreekpunt voor opdrachtgevers, coördinatie van projecten binnen het bureau (W, E, en B). 
 
Belangrijkste resultaten:  

 Technisch advies: ontwerp van productielijnen, investeringsbegrotingen, aanbestedingen en 
begeleiding van bouwprojecten. 

 Logistiek advies: routing en lay-out van bedrijfsterreinen, logistieke analyse van 
verladingsprocessen, productieallocatie. 

 Kwaliteitszorg: opzet van GMP-kwaliteitssystemen in de mengvoederindustrie, opzet en 
invoering van het kwaliteitssysteem bij Cebeco Ingenieursbureau. 

 
 
Opleidingen 

 TU Delft, Technische Natuurkunde (1985-1989). Studievariant: bedrijfskunde. 

 TU Eindhoven, Logistieke Besturingssystemen (1989-1991). Tweede fase opleiding 
bedrijfskunde en logistiek. Praktijkopdrachten bij Mercedes-Benz, PIV Eldutronik, Procter & 
Gamble en Van den Bergh en Jurgens (Unilever). 

 
 
 
 
 
 
Dit is een beknopte versie. Neem voor een uitgebreid curriculum vitae contact op met Maurice 
Timmermans. Contactgegevens vindt u op de eerste bladzijde of op de website www.tpim.nl.  
 

http://www.tpim.nl/

