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mr. Th.P.M. (Theo) Stubbé

06 – 5588 4058 // 085 – 877 1689

Adres

Veldweg 6a

Plaats

3764 CP Soest

E-mail

theo@blauwbv.nl

Bedrijfs- en Sociaal-Economisch Recht (RUU)
Bedrijfskunde voor Organisatie Advies (bijscholing)
Advanced Industrial Marketing Course en Strategic
Management Course (Insead, Babson College USA)
Diverse nascholing in Consulting Skills,
verandermanagement, verkoopvaardigheden,
onderhandeling, projectmanagement, lokaal bestuur
Vanaf 1987 werkzaam bij DSM, eerst als Junior Consultant Organisatie
& Efficiency
Daarna tot 1998 diverse commerciële functies bij DSM
(inkoop, verkoop, marketing)
1998 - 2001: Directeur Business Development NORIT in Amersfoort
2001 - 2003: Senior Consultant Rijnconsult
2003: Hogeschooldocent internationale HEAO te Amsterdam
(parttime)
2003 – 2010: Senior consultant Quintis, adviesbureau in wonen,
welzijn en zorg
2010 tot heden: directeur eigenaar Blauw BV,
organisatieontwikkeling in wonen, welzijn, zorg en onderwijs

Interim bestuurder corporatie GroenWest (13.000 vhe) in Woerden
e.o. (fusieproces afgemaakt met Provides in 2021)
Interim bestuurder corporatie SSW (5000 vhe) in De Bilt (2019-2020)
Interim bestuurder corporatie Brederode Wonen (1200 vhe) (2013)
interim fusiemanager bij twee organisaties voor Maatschappelijke
Opvang: Zienn en Het Kopland (2015)
Begeleider bij tiental fusies (zoals GroenWest, Woongoed Zeist en
Havensteder)
Begeleider strategie en topstructuur
Begeleider van vele zelfevaluaties en studiedagen van RvC/RvT
Begeleider bij governance en maatschappelijk ondernemerschap
Incidenteel werving & selectie RvC
Begeleider van Ondernemingsraden en Huurdersverenigingen,
bijvoorbeeld bij Stichting Ouderen Huisvesting Rotterdam
Begeleiding participatie trajecten bij gemeenten en bij huurders
Projectleider invoering SAP software bij DSM Melamine
Projectleider invoering WMO bij twee gemeenten

Stijl

Diverse publicaties
www.blauwbv.nl

•
•
•
•
•

Denkt in ‘geprogrammeerd veranderen’;
Gebruikt leidraad van Richting, Ruimte en Ruggensteun;
Analytisch sterk; in staat integrale verbanden te zien en daarmee de kaders
te verruimen;
Verinnerlijkt met het kleurdenken van De Caluwé;
Gedreven op toegevoegde waarde, bedrijfsvoering en risicomanagement;

•
•
•
•
•

Goed luisteren, veel betrokkenheid en zich verwonderend;
Begrijpt en communiceert gemakkelijk met alle lagen in organisaties;
Veel energie, open, doelgericht, oprecht, ondernemend en verbindend;
‘naar buiten gericht’, met een korte en lange termijn visie;
Houdt van doorpakken.

•
•

Spreker op seminar ‘Soft controls in de bedrijfsvoering’, SOM nov.2021
Artikel: ‘De moed tot waarheid’ in de artikelreeks van VTW over
zelfevaluaties, april 2022
Artikel: ‘Waarom onderhandelen in fusietrajecten bij maatschappelijke
organisaties’, Goed Bestuur & Toezicht, 4e kwartaal 2020
Boek: ‘Reflectie & governance bij semipublieke organisaties’, november
2014.
Boek: ‘Droomfusie’, 2012
Diverse boekbesprekingen, zoals
o ‘Onder Commissarissen’ van M. Engbers, 2022
o ‘Risicomanagement voor bestuurders en toezichthouders’, diverse
auteurs, 2020
o ‘Kracht en Tegenkracht’, VU Amsterdam, 2019
o ‘Groter denken, kleiner doen’ Tjeenk Willink, 2019;
o ‘Weten is nog geen doen’ WRR, 2017;

•
•
•
•

(voormalige) nevenactiviteiten

•
•
•
•
•
•
•
•

Stichting Cellebroederskapel Maastricht
Oecumenische Wijkraad het Brandpunt, Amersfoort
Dekenale bestuur Utrecht
Initiatiefnemer en voorzitter Bewonersvereniging Kersenbaan Actief in
Amersfoort
Initiatiefnemer van ‘Het Nieuwe Samenwerken’; een beweging voor
burgerparticipatie in Amersfoort. (www.hetnieuwesamenwerken.net)
Deelnemer ‘De Gemeenteraad van de Toekomst’
Initiatiefnemer en secretaris Stichting Bewoners033.nl.
Tot heden: diverse vrijwilligersactiviteiten, o.a. bij ouderenzorg,
voedselbank en beroepenmarkt.

Meer informatie en referenties kunt u vinden op mijn website en via LinkedIn
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