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Bart Wolters sluit zich aan bij Aventure Consultants & Managers 
 
Drs. B.P. (Bart) Wolters treedt toe tot Aventure Consultants & Managers, een 
succesvolle maatschap van zelfstandige consultants en interim managers. Als strateeg, 
marketeer en veranderingsmanager gaat hij aan de slag bij middelgrote en grote 
organisaties in diverse branches.  
 
Wolters is afkomstig van Terberg Beheer, een automotive groep met 1200 medewerkers en 
een omzet van EUR 420 miljoen. Daar was hij (2004-2007) onder andere lid van de Raad van 
Bestuur en directeur van de Dealersector. Hij voerde reorganisaties door bij dealerbedrijven, 
tankstations en de holdingorganisatie waarmee de groepsresultaten in twee jaar tijd 
aanzienlijk verbeterden. Hij initieerde de verkoop van de dealerbedrijven die hij succesvol 
afrondde, waarna zijn taak als directeur zodanig slonk dat hij uit eigen beweging ontslag nam. 
 
Daarvoor (1999-2004) was hij algemeen directeur van de Autodivisie van de Van Tilburg 
Bastianen Groep (185 medewerkers) waar hij een volledige reorganisatie heeft doorgevoerd 
met als resultaat een verbetering van de financiële verslaglegging en belangrijke verbetering 
van het bedrijfsresultaat.  
 
Voorafgaand daaraan werkte Bart Wolters bij onder andere Sara Lee/Douwe Egberts, 
Unilever en Koninklijke Wessanen, telkens in managementfuncties waarbij hij 
verantwoordelijk was voor het financieel gezond maken van een bedrijf of divisie, het in de 
markt zetten van nieuwe producten of herpositionering van bestaande producten. Zijn cv 
vermeldt een hele reeks afgeronde projecten. “Ik houd van flinke uitdagingen. Op de winkel 
passen, dat is een beetje te saai voor mij,” verklaart Wolters. 
 
Als afgestudeerd econoom/bedrijfskundige is Wolters van huis uit een organisatiekundige en 
financiële man, maar hij interesseert zich sterk voor marketing en strategie. Hij heeft veel 
ervaring met veranderingsprocessen, coaching en het besturen van middelgrote tot grote 
ondernemingen. 
 
Daarnaast gebruikt hij graag zijn creativiteit bij het invoeren van nieuwe diensten, het in de 
markt zetten van nieuwe producten, het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers of 
de kwaliteitsbeleving bij de klanten. Wolters bedenkt en implementeert graag intelligente 
oplossingen voor problemen waarmee groeiende bedrijven te maken krijgen.  
 
Bart Wolters is 57 jaar, getrouwd en vader van twee dochters. Hij is woonachtig in 
Zoeterwoude. In zijn vrije tijd is hij een enthousiast schaatser, zeiler en restaurateur van 
klassieke auto’s.  
 
Nijkerk, 26 november 2007. 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aventure Consultants & Managers, 
Edisonstraat 1, 3861 NE  Nijkerk, tel. 033 4942708, info@aventure.nl
Of rechtstreeks met Bart Wolters zelf, via bart.wolters@aventure.nl of zijn mobiele nummer: 06 22 95 
32 80 
Een foto van Bart Wolters kunt u downloaden vanaf internet: http://persbericht.com/aventure 


