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CURRICULUM VITAE.
Personalia:

Naam : Aloy van Woudenberg
Geboren : 11-07-1950 te Renkum.
Woonplaats :  Friesland
Fax : 084-215 20 75
Mobiel   :  06-55 153 873
Email : info@vanwoudenberg.nl 
Burgerlijke staat : weduwnaar, 2 zoons, respectievelijk 30 en 34 jaar.
Rijbewijs : B/E
Sofi nummer : 0672.45.559

Opleidingen:

1969 : Rijbewijs B/E.
1962 tot 1966 : ULO, Wageningen.
1966 tot 1969 : Handelsavondschool, Wageningen.
1974 : Telefonische verkoop.
1975 : Cursus veilig werken met springstoffen.
1976 : Calculatietechnieken.
1985 tot 1987 : Avond Meao, bedrijfseconomie en marketing.

Cursussen.

1994 : Assurantiën.
1998 : Personeel, een lust of een last. 

: Ondernemer en fiscus. 
1999 : Reclame & Promotie. 

: Onderneming & Personeel.
2000 : Succesvol ondernemen.

      : Marktgericht ondernemen.
: Fiscale en juridische aspecten verenigingen. 
: Organiseren van evenementen.

2001 : Freelance ondernemen of ZZP-er
: Starten en werken als freelancer.
: Diverse cursussen op internetgebied via Syntens

2002 : Cursus arbeidsrecht
2004 : Seminar Dossier opbouw arbeidsrecht.

: Seminar Meer werk, minder bijstand (Prohef systeem)
: Seminar Ontwikkel je bedrijf ( Ben Tiggelaar)

2005. : Verkoop bedrijf en tariefsbepaling. (K.v.K.)
2006 : Seminar Ondernemen met Passie (Ben Tiggelaar)
2007 : Seminar “Ondernemen is Topsport”. ING bank.
2008 : Assessor seminar voor EVC-trajecten.

Hobby’s : werk en  lezen.

Diversen : Penningmeester Dorpshuis “de Rede”- Ried.
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Werkervaring:

01-01-2009 t/m heden.
Verschillende interim opdrachten voor diverse bedrijven. O.a: Mentor bij Match & Mentor, 
bedrijfsadviseur voor MKB servicedesk, VT assessor voor EVC Noord-Nederland, mentor voor 
Milk – Finance & Strategy Group en adviseur Innovatiekennis.nl 

01-12-2001 – 31-12-2008.
Adviseur voor het ondernemerskenniscentrum:  “DE ZAAK, alsmede diverse interim opdrachten op 
het terrein van bedrijfsoverdracht, liquidatie, verkoop en sanering.

01-10-1995 – 01-10-2001.
Zelfstandig gestart met een uitzendbureau.(SBS personeelsdiensten BV) Wegens familie 
omstandigheden was ik genoodzaakt de aandelen over te dragen en kon zodoende de continuïteit en 
de groei veilig stellen. Inmiddels heb ik al mijn activiteiten in dit bedrijf afgestoten.

1993 – 1995 Diverse interim opdrachten.
Omdat ik gewoon nog niet wist wat ik wilde gaan doen, heb ik me als interim beschikbaar gesteld en voor diverse 
bedrijven orde op zaken gesteld.
Tevens heb ik enkele maanden als adviseur voor het zakenblad “de Zaak” gewerkt. Samen met 
enkele collega ondernemers fungeerden wij als vraagbaak voor ondernemers over de meest 
uiteenlopende (bedrijfs) economische zaken.

01-11-1989 – 31-12-1992. Bedrijfsleider bij een im/export onderneming van in waterbedden.
In een korte tijd zagen we kans om 3 waterbedwinkels van de grond te krijgen. Toen in 1992 de 
“room” eraf was, zijn de zaken verkocht en hebben we ons gevestigd in Friesland.

01-01-1989 – 31-10-1989. Bedrijfsleider bij Hulsbosch Bouwbedrijf .
Dit bedrijf was actief in de productie van keukens op maat. Hoewel de opzet was om het bedrijf 
over te nemen kon deze transactie niet doorgaan wegens familie omstandigheden van de eigenaar.

15-07-1984 – 31-12-1988. Directeur bij Clean John , toiletcabine verhuur.
In opdracht van de Amerikaanse eigenaar een organisatie opgezet in de verhuur, service en verkoop 
van verplaatsbare toiletcabines. Ondanks het feit dat het hier om een geheel nieuw product ging, is 
kans gezien een rendabele onderneming van de grond te tillen. In 1988 werd de mogelijkheid 
geboden te fuseren met een Duits collega bedrijf. Hoewel ik mee kon naar deze Duitse onderneming 
heb ik gekozen voor een nieuwe uitdaging.

01-01-1984 – 15-07-1985. Mede eigenaar van :Hét Handelsbureau “intermediair in Vraag & Aanbod”.
In opdracht van banken en curatoren organiseerden wij diverse openbare verkopingen. Goederen uit 
de gehele regio werden centraal verzameld en met medewerking van een deurwaarder bij opbod 
verkocht.

01-01-1969 – 31-12-1983. Van Woudenberg – Renkum bv.
Directeur, eigenaar van een bedrijf actief op het gebied van sloop-, grond- en straatwerk. Met een 
gemiddeld personeelsbestand van circa 30 medewerkers voerden we werken uit voor diverse 
opdrachtgevers en overheden.
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