
Samengevat Curriculum Vitae 

Naam   : Arie Teeuw 

Woonplaats  : Velp 

Geboortedatum : 20 februari 1956 

Burgerlijke staat : Gehuwd, één kind 

 

 

 

Arie Teeuw studeerde enkele jaren geschiedenis en heeft naast zijn werk de opleidingen 

Sociale Academie (Cultureel Werk) en Nederlands Recht (K.U. Nijmegen) voltooid. Hij heeft 

een eigen bedrijf als adviseur/interimmanager.  

 

Arie heeft na zijn ervaring als jongerenwerker zo’n 25 jaar ervaring in, met en voor 

gemeenten, eerst in de welzijnssector, later onder meer als hoofd Financiën en directeur 

Middelen van resp. Venray en Renkum en stadscontroller van Nijmegen. Hij heeft 5 jaar voor 

Pentascope gewerkt (als consultant en als accountmanager) en daarna als adviseur en 

interimmanager (o.a. als concerncontroller en hoofd financiën) op financieel en 

beleidsmatig/strategisch gebied voor zo’n 40 gemeenten (van Neerijnen tot Nijmegen en van 

Assen tot Zwolle). 

Ook was hij raadslid in de gemeente Nuenen. 

 

Zijn advies- en interim-opdrachten zijn vooral gericht op het anderen op een andere (lees 

simpeler) manier laten kijken naar bedrijfsvoering en planning en control. 

Daarbij richt hij zich vooral op gedrags- en procesverbetering in alle typen projecten op het 

spanningsveld tussen bedrijfsvoering en inhoud. 

 

Momenteel voert hij veel opdrachten uit om het bestuur te helpen kiezen bij het doorvoeren 

van bezuinigingen. Hij heeft daartoe een eigen model ontworpen en succesvol toegepast. 

Ook heeft hij een stresstest ontwikkeld die werkelijk inzicht geeft in de capaciteit van de 

gemeente om bedreigingen op te vangen. 

 

Specialiteiten zijn: 

 Verandertrajecten financiële functie 

 Klantgerichtheid financiële functie versterken 

 Programmamanagement, -begroting; outputgericht werken 

 Workshops, trainingen en opleidingen om cultuurverbetering in en rond financiële 

processen te ondersteunen  

 (Rekenkamer)onderzoeken.  

 Bezuinigingsoperaties 

 

Hij is 10 jaar voorzitter van Cricket Club Arnhem geweest, waar hij nu erelid van is. 

Hij is voorzitter van de Rekenkamer Wageningen en lid van de raad van toezicht van het 

Dushihuis in Ellecom. 


