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AMBITIE, EXPERTISE EN SECTOREN
Ambitie - Ik werk graag aan opgaven op managementniveau met een sterk strategische component,
waarbij de ontwikkeling van dienstverlening en verandering van de organisatie centraal staan. Ik ben pas
tevreden als een verandering doorgaat ook wanneer ik weg ben.
Typering - Door opdrachtgevers en projectpartners word ik getypeerd als sterk in complexe
vraagstukken, organisatiesensitief, verbindend in de samenwerking, kritisch op de inhoud en met een
scherp oog voor sociale processen.
Sectoren en rollen - In ruim zes jaar advieswerk heb ik ervaring opgebouwd in diverse sectoren, met een
zwaartepunt in de bouw, in de farmacie en op het maatschappelijk middenveld. Projecten betroffen
onder andere het ontwikkelen van strategie en dienstverlening bij grote en kleinere organisaties, met een
sterke veranderkundige component, afwisselend in de rol als projectmanager, consultant en coach.
Expertise - Voorbeelden van opdrachten: strategieontwikkeling bij diverse landelijke bouwbedrijven, het
gericht professionaliseren van dienstverlening aan complexe / grote opdrachtgevers in de ICT,
herinrichting van de accountbenadering in farmacie, doorontwikkeling dienstverleningsconcepten in de
textielbranche, ontwikkelen cocreatie tussen ROC’s en hun afnemers, doorontwikkelen dienstverlening
ingenieursbureaus, ontwikkelen van verdienmodellen van diverse culturele instanties, het marktgericht
ontwikkelen van een tweetal start-ups.

ERVARING
3 – 2010 tot heden
Zelfstandig adviseur / projectmanager
Als projectmanager en adviseur betrokken bij het ontwikkelen van strategie en dienstverlening, voor
opdrachtgevers in de bouw en op het maatschappelijk middenveld.
2 – 2007 tot 2 – 2010
Management Consultant Handel & Industrie
Ondersteuning bij advies- en verandertrajecten met betrekking tot strategie, strategische marketing en
dienstenontwikkeling bij grote en kleinere organisaties. Van Spaendonck Management Consultants,
Zaltbommel.
3 – 2004 tot 3 – 2006
Postdoctoraal onderzoeker / conceptontwikkelaar
Ontwikkelen van managementoplossingen voor adviesbureaus, ontwerpbureaus en gemeentelijke
diensten. Technische Universiteit Eindhoven. Gedetacheerd bij EBM Consult en Stichting Bouwresearch
van 6 – 2005 tot 3 – 2006.

NEVENACTIVITEITEN
7 – 2007 tot heden
Universitair docent Design Management – 0.1 FTE
Het begeleiden en coachen van postdoctoraal onderzoekers, gericht op het methodisch ontwikkelen van
managementoplossingen voor diverse partijen in bouw en projectontwikkeling.
Technische Universiteit Eindhoven.
7 – 2010 tot heden
Algemeen bestuurslid bij Stichting Thomas More
Bestuurslid bij een wetenschappelijk onderwijsfonds, gericht op maatschappelijke verbreding van
studenten in het hoger onderwijs. Zij doet dit door middel van het aanstellen van hoogleraren aan de
diverse universiteiten, een beurzenprogramma en een actief alumninetwerk.

PUBLICATIES EN LEZINGEN
Naast artikelen heb ik in boekvorm gepubliceerd over strategie bij ontwerpbureaus, multidisciplinaire
ontwerpteams en conflict- en kwaliteitsmanagement in ontwikkelprocessen. Voor een volledig overzicht
van publicaties zie: www.tiborgoossens.nl.
Daarnaast geef ik incidentele lezingen over organisatiekundige en wijsgerige thema’s, onder andere aan
de universiteiten Eindhoven, Utrecht en Praag. Ook neem ik deel aan diverse kringen met betrekking tot
politiek, kunst en filosofie.

TAALVAARDIGHEID
Nederlands
Engels
Duits
Spaans en Frans

Uitstekend in woord en schrift
Goed in woord en schrift
Goed in woord, matig in schrift
Basiskennis

DIPLOMA’S – TECHNOLOGIE MANAGEMENT
3 – 2004 tot 3 – 2006
Postdoctoraal diploma Architectural Design Management
Afgesloten met een aanpak voor het verbeteren van ontwikkeltrajecten waarbij diverse specialismen en
organisaties betrokken zijn. Excellent beoordeeld door de instelling en voorgedragen voor UFEontwerpprijs. Technische Universiteit Eindhoven.
3 – 2004 tot 8 – 2004

Certificaat Technisch Management, Technische Universiteit Eindhoven.

8 – 1996 tot 8 – 2002
Ingenieursdiploma Technische Innovatiewetenschappen
Gericht op begrijpen en het stimuleren van innovatie binnen technologische branches. Technische
Universiteit Eindhoven. Afstudeeronderzoek voor het Economisch Instituut voor de Bouw, Amsterdam.

DIPLOMA’S – MENSWETENSCHAPPEN
9 – 2004 tot 1 – 2007
Masterdiploma Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht.
Thema doctoraalscriptie: kunstfilosofie en wijsgerige antropologie. Scriptie geschreven aan de AlbertLudwigs-Universität te Freiburg, Duitsland van 4 – 2006 tot 10 – 2006.
9 – 2002 tot 7 – 2003
Kandidatuurdiploma Wijsbegeerte, Katholieke Universiteit Leuven.
Thema kandidatuurscriptie: Politieke en sociale filosofie. Voorafgaand Wijsbegeerte gestudeerd aan de
Rijksuniversiteit Groningen van 1 – 2002 tot 7 – 2002.
9 – 1990 tot 7 – 1996

VWO – Gymnasiumdiploma, Collegium Marianum Venlo.

