CV drs Jeanine Jansen

FUNCTIES EN ERVARINGEN
• PhD-kandidate, Ashridge Executive Education, Hult International Business School (sinds
maart 2018)
Actie-onderzoek naar dynamiek in leergroepen en naar authentiek leiderschap daarin.
• Docent, coach en programma manager, Nyenrode Business Universiteit (per 1 december
2013 als freelancer en vanaf maart 2015 part-time in dienst)
Voor de afdeling Executive Education ontwikkel en begeleid ik diverse
leiderschapsleergangen zoals het Leadership Development Program (LDP) en Team
Leadership Program (TL). Daarnaast verzorg ik regelmatig intervisies voor managers en
directeuren waaronder in-company en in het Strategic Leadership Program (SLP).
www.nyenrode.nl/ldp en www.nyenrode.nl/team
• Organisatie-adviseur & coach, Remember the Talent (2011 - heden)
Ik ben adviseur en coach op het snijvlak van organisatie-, team- en individuele ontwikkeling.
Zo begeleid ik (management)teams in langdurige ontwikkel- en verandertrajecten. Ook geef
ik trainingen op het gebied van verandermanagement en persoonlijk leiderschap. Recentelijk
heb ik gedurende een verandertraject een rol als interim manager van jobcoaches vervuld.
Enkele opdrachtgevers: Danone, Stadsdeel Nieuw-West Amsterdam, Deloitte, Alliander,
Rabobank, Woningbouwcorporatie GroenWest, LVNL (Luchtverkeersleiding NL), ASML,
Beroepsvereniging NVP voor HR professionals, ING, Autoriteit Financiële Markten (AFM),
Flowtraders, ASML, EY, Dümmen Orange, gemeente Amsterdam Zuid-Oost, UWV, Delta
Lloyd, gemeente Alkmaar, Optiver, DCAV (Dermatologisch Centrum), Genzyme, PWC,
Mamacash, MC Slotervaart en de Baak.
www.rememberthetalent.com
• Programme manager en facilitator, Executive Learning Partnership (2010 – 2014)
Als programme manager & facilitator binnen ELP Netwerk was ik verantwoordelijk voor de
organisatie en ontwikkeling van interventies in complexe veranderingsprocessen op het
raakvlak van individueel, team- en organisatieniveau.
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Enkele opdrachtgevers: TNT, Allen & Overy, Carglass Nederland.
www.elpnetwork.com
• Management Consultant, Holland Consulting Group (2009 – 2010)
Als management consultant bij HCG ontwikkelde en gaf ik (train-de-trainer) trainingen voor
leidinggevenden en bestuurders, zoals ‘Resultaatgericht coachen’,’Performance
management’, ‘Topteams aansturen’, ‘Beoordelingsgesprekken’, ‘Persoonlijk leiderschap’,
‘Onderhandelen’, ‘Intervisie’ en ‘Projectmatig leiderschap’. Ook maakte ik onderdeel uit van
assessmentteams voor bijv. burgemeestersposities.
Enkele opdrachtgevers: Erasmus Universiteit, gemeente Gouda, Arcadis, Sanoma Uitgevers,
Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (OLVG) en de Deutsche Bank.
www.hcg.net
• Organisatie-adviseur, Futureconsult (2005 – 2009)
Als adviseur bij Futureconsult was ik verantwoordelijk voor acquisitie, projectteamleiding,
het samenstellen van programma’s, het begeleiden van junior-adviseurs, het inhoudelijk
leiden van strategische scenarioprojecten en het faciliteren van workshops voor teams. In
deze functie heb ik voor +/- 35 verschillende klanten gewerkt, veelal op directieniveau,
waaronder: Pon Holding, Fortis, Oxfam-Novib, Cordaid, gemeente Enkhuizen, de
Rijksgebouwendienst (Paleis Soestdijk), directie VO van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen, de Hogeschool van Amsterdam, GGD en TiasNimbas Business
School.
www.futureconsult.nl
• Docent op een middelbare school en ROC ASA te Amsterdam (2002 - 2005)
• Student-assistent, Vrije Universiteit bij prof. dr. J. de Bruijn (2004)
OPLEIDINGEN EN TRAININGEN
• Instrument voor Hulp, Post-HBO coach opleiding, Instituut voor Integrale en
Toegepaste Psychologie (ITIP).
• Leicester Conference on Group Dynamics, Tavistock Institute, 2017
• The Art of Teaching, Artesc, 2017
• Intervisie met topteamcoaches o.l.v. Monique Bolung van Breinkorf, vanaf 2016
• Leiderschap & teams, Phoenix Opleidingen, 2016
• Intervisietraject Orde voor Organisatiekundigen en –adviseurs (OOA), 2012-2016
• Proficiency English (Cambridge Examen), 2014
• Kwalificatie Meyers Briggs Type Indicator (MBTI), OPP, 2009
• Bedrijfskundig Veranderen, De Baak, 2007
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•

•

Diverse cursussen en workshops zoals implementatie van verandering, NLP,
faciliteren van groepen, brainstormen, socratische gesprekken, Voice Dialogue, Deep
Democracy, mindfulness.
Sociaal-Culturele Wetenschappen, Vrije Universiteit te Amsterdam, 2005 (met
genoegen).

ACTIVITEITEN
• Blogger over teams en leiderschap, o.a op ManagementSite.
• Vrijwillige coach en trainer bij Giving Back, Stichting De Ster en Studio 52nd (kinderen
in achterstandsposities of met gedragsproblematiek).
• Host of dagvoorzitter voor festivals.
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