
Gaan voor resultaat betekent  
dat wij er staan. Voor u!

Janneke is een pragmatische manager die dankzij haar enthousiasme alle 
betrokkenen steeds weer meeneemt in een project , waarbij ze de regie geen 
moment uit handen geeft.  Ze heeft veel ervaring in het ontwerpen van 
nieuwe dienstverlenings-concepten in de non-profit sector en begeleidt de 
complexe veranderingsprocessen die hiermee gepaard gaan als geen ander. 
Bovendien is zij in staat om strategische doelstellingen door te vertalen naar 
concrete projecten.  

Dankzij haar jarenlange ervaring binnen gemeenten en omvangrijke 
organisaties, acteert zij moeiteloos  in politiek complexe omgevingen.  
Haar doel weet zij – linksom of rechtsom - altijd te bereiken, ook doordat zij 
zich bewust is van van de agenda’s van alle stakeholders. 

Janneke heeft een indrukwekkende trackrecord op het gebied van de 
digitalisering van de dienstverlening binnen grote  gemeenten en beschikt 
dan ook over een zeer brede kennis en ervaring op dit vlak. 
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 VERKORTE WERKERVARING
� Diverse projecten m.b.t. de digitale gemeentelijke dienstverlening , onder andere digitale  

vergunningverlening WABO, digitaal cliëntendossier directie Sociale Zaken, invoering  
Electronisch Ketenbericht directie Sociale Zaken – Gemeente Breda.

� Project met betrekking Digitalisering archief – Gemeente Breda.
� Consultancy m.b.t. serviceconcepten en ketenintegratie – Onderlinge ’s Gravenhage, ZLM  

Onderlinge Verzekeringsmaatschappij en CZ.
� Als informatiemanager strategie vertalen naar uitvoering en de hieraan gerelateerde projecten 

coördineren en de project managers aansturen – CZ.

BRANCHES
� Gemeenten
� Verzekeringsbranche
� Onderwijs

OPLEIDING & TRAININGEN
� Doctoraal Sociale Zekerheidswetenschap
� Opleiding tot Organisatie Adviseur bij het IBO
� Cursussen Beleid- en Organisatiewetenschap
� Masterclass Strategie in de praktijk van ISBC 
� Prince2 Foundation 
� Hooglerarenreeks Verandermanagement 
� Vakopleidingen op het gebied van systeemontwikkeling  

COMPETENTIES
� Motiverend en enthousiasmerend 
� Helicopterview
� Zowel vakinhoudelijk als generalistisch sterk
� Zeer brede expertise m.b.t. de digitale dienstverlening binnen gemeenten
� Ruime ervaring in politiek gevoelige omgevingen


