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Drs. Ronald te Loo
Na zijn studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit werkte Ronald twee jaar bij een
transportbedrijf in Rotterdam als managementtrainee. Hij merkte dat hij vaak mensen hielp
om een brug te slaan tussen de dagelijkse praktijk en theoretische inzichten, waardoor
zichtbare verbeteringen ontstonden. Daarmee begon hij feitelijk zijn loopbaan als adviseur.
Deze zette hij door bij een middelgroot accountants- en adviesbedrijf, Horlings, Brouwer &
Horlings, waar hij werkte voor vele klanten, vaak op het gebied van de inrichting, verkoop
en financiële analyses van MKB-bedrijven. Hij zette voor het bureau een vestiging op in
Rotterdam en maakte daarna de overstap naar Arthur Andersen, een wereldwijd opererende
adviesorganisatie en zette hij een adviesgroep op gericht op het onderwijsveld. Ronald was
initiatiefnemer van reizen naar de zogenaamde 'school of the future' in San Francisco, waar
hij meer dan 100 schoolleiders, beleidsmakers en politici rondleidde.
In 2002 richte hij samen met een aantal partners Organise to Learn op, een gespecialiseeerd
organisatieadviesbureau voor het onderwijs. Hij werkte voor vele schoolbesturen en koepelorganisaties op het
gebied van strategie, financiën, organisatieinrichting en veranderingsmanagement. In 2012 verkocht hij zijn deel
van het bedrijf aan Dyade, waar hij twee jaar als directeur van Dyade Advies werkte. Daarna startte hij zijn eigen
adviespraktijk en verbond hij zich aan Berenschot als associé.
Hij begon als bestuurder bij organisaties met een maatschappelijk belang in Rotterdam, zoals Doe Wat voor je
Stad (een initiatief van het Rotterdams Dagblad om bedrijven te betrekken bij maatschappelijke organisaties door
projecten uit te voeren) en Stichting Maaswerk (administratiekantoor voor de welzijnssector in Rotterdam).
Daarna vervulde hij een aantal bestuurs- en toezichtsfuncties bij organisaties op het gebied van jeugd, waaronder
de Frentrop Stichting (ambulante hulp en residentiële behandeling), OCK het Spalier (Jeugd- en Pleegzorg in
Noord-Holland) en Stichting Linc (Jongerenwerk in Capelle aan den IJssel). Zijn interesse in het snijvlak tussen de
private en de publieke wereld heeft geleid tot commissariaten bij Dyade (administratiekantoor voor het onderwijs)
en Beurs Rotterdam NV (eigendom en beheer van Beurs World Trade Center in Rotterdam). Zijn ervaring als
ondernemer zet hij in als toezichthouder van startups, zoals CitySafari BV (verrassende bezoeken aan de stad) en
Can IT BV (opnemen en streamen van colleges en lessen).
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