
Curriculum Vitae Theo van Mal 

Personalia 
Naam   : Theo van Mal 
Telefoon   : 06 – 40 26 33 57 
Burgerlijke staat :  Gehuwd, 2 kinderen 
 
Werkervaring 
2019 – heden  : Assistent Bewindvoerder 
2017 – heden   :  Firmant in de maatschappen DeJongVanMal Advies en  

DeJongVanMal Bewindvoering. 
Begeleiden van klanten bij alle vraagstukken die invloed hebben op  
het vermogen van de klant. 

2012 – heden   : Docent Hanzehogeschool (Financieel Economisch Management) 
    Docent in de vakken: 

 Bedrijfsadministratie 
 Bedrijfseconomie 
 Elementaire wiskunde 
 Inkomen 
 Communicatieve managementvaardigheden 
 WFT basis 
 WFT schade particulier 
 WFT schade zakelijk 
 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
Daarnaast het begeleiden van studenten bij: 
 Projecten 
 Afstuderen 
 Studieloopbaan 
 Stage 
Lid Examencommissie 

2012 – 2013   : Manager Klantcontactcentrum Meeùs Groningen 
 Opbouwen Klantcontactcentrum (nieuw bedieningsconcept) 
 Aannemen en coachen medewerkers 

2008 – 2012  : Manager Verzekeringen Particulier Meeùs Assurantiën BV 
    Extra taken en verantwoordelijkheden (naast eerdergenoemde taken): 

 Verantwoordelijk voor de particuliere verzekeringsportefeuille van 
de provincies Groningen, Friesland en Drenthe 

 Uitbouwen contacten ontslagvergoedingen (Gouden Handdrukken) 
 Presentaties geven bij bedrijven inzake ontslagvergoedingen 
 Onderhouden contacten met vakbonden 

2006 – 2008  : Teamleider zakelijk specialisme Meeùs Assurantiën BV 
2005 – 2006  : Teamleider expiratie- en offerteteam Meeùs Assurantiën BV 
    Extra taken en verantwoordelijkheden (naast eerdergenoemde taken): 

 In kaart brengen offerteregistratie Meeùs regio Noord 
 Aansturen team (functioneel en hiërarchisch) 
 Verantwoordelijk voor alle expiraties Meeùs regio Noord 
 Lid landelijke werkgroep om ontslagregelingen voor Meeùs in 

Nederland te coördineren 
2003 – 2004  : Senior medewerker commerciële binnendienst Meeùs Assurantiën BV 
    Extra taken en verantwoordelijkheden (naast eerdergenoemde taken): 

 Ondersteunen collega’s bij vragen en problemen 
 Aanspreekpunt commerciële binnendienst van onze vestiging 
 Deelname contactpersonenoverleg/ stroomlijnen processen tussen 

de diverse vestigingen van Meeùs Noord 
 Binnen een reorganisatie gevraagd als Clusterhoofd. In dit kader 

coördineren van werkzaamheden en signaleren van problemen bij 
de dagelijkse werkzaamheden van een groep van 14 personen 

 Lid werkgroep Meeùs Bancair Noord, bedoeld om bancaire 
activiteiten van Meeùs in Noord Nederland meer inhoud te geven 



 Lid landelijke werkgroep om expiraties van Meeùs in Nederland te 
coördineren 

2000 – 2003  : Medewerker commerciële binnendienst Meeùs Assurantiën BV  
    Taken en verantwoordelijkheden: 

 Telefonisch contact met klanten onderhouden (grote zakelijke 
relaties) 

 Ondersteunen accountmanagers leven en accountmanagers 
schade 

 Uitvoeren en bedenken commerciële acties 
 Deelname in een projectgroep voor een nieuw computersysteem 
 Nabellen expiraties/ in nauwe samenwerking met de backoffice 

uitdiepen van de inkomsten uit de expiratiepagina 
1988 – 2000  : Medewerker binnendienst ORIS bv te Haren 

Taken en verantwoordelijkheden:  
 Eindverantwoordelijk voor de assurantieafdeling: 
 Automatisering van de kantooradministratie 
 Verzorgen van de financiële administratie (inclusief jaarverslag-

geving en fiscale aangiftes) en de reclame-uitingen voor de eigen 
organisatie 

 Verzorgen van loon-, hypotheek- en vastgoedadministratie voor 
klanten (inclusief opstellen van contracten) 

 Verzorgen van financiële administraties van klanten 
 Adviseren van klanten over beleggingen en spaarregelingen 

 
Nevenactiviteiten 
2016 – heden  : Voorzitter team kampeerterreinen Scouting Nederland (landelijk) 
2012 – 2017  : Coördinator kampstaf van een speltak bij Scouting Nederland 
2011 – heden  : Vrijwilliger Tocht om de Noord (logistiek) 
2011 – 2012  : Voorzitter medezeggenschapsraad Willem Lodewijk Gymnasium 
2010 – 2011  : Lid medezeggenschapsraad Willem Lodewijk Gymnasium te 
     Groningen 
2010 – 2012  : Bestuurslid Loopcircuit Noord-Nederland 
2005 – heden  : Vrijwillige kampstaf op een kampeerterrein van Scouting Nederland 
2007 – 2009  : Voorzitter medezeggenschapsraad basisschool “De Borg” te Haren 
2005 – 2006  : Lid medezeggenschapsraad basisschool “De Borg” te Haren 
2005 – 2009  : Vrijwilliger Speel-o-theek te Haren 
2004 – 2005  : Lid werkgroep Christelijke basisschool “De Borg” te Haren 
2002 – 2005  : Bedrijfshulpverlener 
2003 – 2006  : Redactielid personeelsblad landelijk 
2002 – 2003  : Redactielid personeelsblad regionaal 
1998 – 2000  :  Bestuurslid Stichting de Harense Padvinderij, overkoepelend orgaan 
     van vier Scoutinggroepen in Haren 
1998 – 2000  :  Bestuurslid Scoutinggroep Tecumseh te Haren 
1993 – 2016  : Eindredacteur clubblad sportvereniging Voorwaarts te Haren 
1990 – 2016  : Vrijwilliger oud papier inzamelen voor de Raad van Kerken te Haren 
 
Opleidingen 
2019   : WFT Adviseur Schadeverzekeringen Zakelijk 
2013 – 2019   : Master Pedagogiek 
2008 – 2009  : HBO coaching bij het NCOI 
2007   : Praktisch leidinggeven 1 bij Elsevier opleidingen 
2007   : WFT Beleggen A 
2002   :  Pensioenpraktijk 1 
1996 – 2004 :  HBO Bedrijfseconomie 
1992 – 1993  :  Praktijkdiploma salarisadministratie 
1989 – 1990  :  Moderne Bedrijfsadministratie 
1989 – 1990  : Erkend Assurantie-agent (B) 
1987 – 1988  :  Propedeuse Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen 
1979 – 1986  : VWO aan het Sint Maartenscollege te Groningen 
 



Cursussen 
2011   : WFT PE basis, beleggen, leven en schade 
2010   : Individuele managementtraining (Kenneth Smit) 
2010   : WFT PE basis, beleggen, leven en schade 
2009   : WFT PE basis, beleggen, leven en schade 
2007   : Wet medezeggenschap op scholen 
2006   : Cursus didactische vaardigheden (via Nibe-SVV) 
2004   : Verkoop- en motivatietraining 
2001 – 2006  : Diverse interne cursussen 
2002   : Bedrijfshulpverlening 
2001   : Cursus telefonische verkoop 
2001   :  Werken met ANVA 
2000   : Bedrijfsmatige verzekeringen 
1994   : Vervolg pensioenen 
1993   :  Hypotheken 
1993   :  Pensioenen 
 
Vaardigheden 
 In het bezit van Rijbewijs B 
 Uitstekende beheersing van de computer 
 Nauwkeurig, communicatief, sociaal, initiatiefrijk, loyaal, flexibel, integer 
 
Hobby’s 
Marathons lopen, (race-)fietsen, lezen, scouting, puzzelen 


