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Curriculum vitae Jeroen van Veenendaal 

Persoonlijke gegevens  

Telefoon : 06 18947537 

E- mail : jeroen@into-act.nl 

Website : www.into-act.nl 

Geboortedatum: 24 juni 1958   

Adres : van Beeck Calkoenlaan 9, 3981 EL  Bunnik 

Burgelijke staat : getrouwd met Sara, waar ik twee dochters mee heb (Zala en Tajda). 

 

Samenvatting 

Vanuit mijn bedrijf word ik gevraagd mijn bijdrage te leveren vanuit verschillende rollen. 
(hoofdzakelijk trainingsacteur, assessmentacteur, trainer en co- trainer) Ik richt mij op de 
interactieprocessen in een professionele omgeving. De persoonlijke ontwikkeling en communicatie 
staan daarbij centraal. 

Stijl 

Ik ben open en concreet, gericht, vanuit contact, op waar jij het onderscheid maakt en waar jij een 
onderscheid wil maken. 

Expertise 

Door de diversiteit van mijn werk en de organisaties waar ik kom heb ik mij op vele thema’s kunnen 
richten. Deze verscheidenheid is juist wat mij aanspreekt. Met één thema hou ik mij vanaf het begin 
in het bijzonder bezig: omgaan met korte lontjes! 

 

 

 

mailto:jeroen@into-act.nl
http://www.into-act.nl/


Werkervaring 

2001- heden diverse  commerciële en niet- commerciële organisaties o.a. : 

Art of Event productions (evenementenbureau), Acta Kaldenbach (omgaan 
met straatcultuur – politie, gemeenten, scholen), Artra 
arbeidmarkttrainingen (bedrijfstrainingen vestigingsmanagement, 
leiderschapstrajecten), Bongaloo (bedrijfsvideo’s), Bureau YOP (persoonlijk 
leiderschap) Erasmus MC (leiderschap en klantgerichtheid), - INSA (Instituut 
voor Non- verbale Strategie Analyse- bedrijfstrainingen, mediation),  FNV 
bondgenoten (lopbaancoaching), Huisartsenopleiding Utrecht 
(communicatieonderwijs), Leeuwendaal (assessments en trainingen) 
Letselopleidingen (herstelcoaching) Movida (assessments en trainingen) 
NVWA (basiscommunicatie  dierenartsen), Mylan Healthcare B.V. ( omgaan 
met agressie)  P&tcs (trainingen ziekteverzuim ArboNed, assessments, div. 
bedrijfstrainingen) Salsaparilla (games of gamebased verandertrajecten) 
Scolea- (reïntegratiespecialist), Stichting Communicatie (diverse 
bedrijfstrainingen) Spaarne gasthuis Haarlem (agressietrainingen) TMO 
European Business School of Fashion (communicatieonderwijs, 
groepsbegeleiding, enneagramtrainingen),  TU-Delft Graduateschool 
(communicatieonderwijs). Universiteit Utrecht dept. Farmaceutische 
Wetenschappen (communicatieonderwijs), UMC te Utrecht 
(communicatieonderwijs, conflicthantering, donatie en abductie) VUMC 
(SOLK- problematiek)  

1991- 2001 Steppin’Out ( Clothing and accessories) 

Directielid ( bedrijfsvoering en financiën) 

1988- 1991 Micropartners B.V. (automatisering) 

Regiomanager- verkoop 

1980- 1988 Credit Lyonnais Bank Nederland 

Accountmanagement 

Hoofd Operation 

Assistent Hoofd Operation 

Medewerker Buitenlandsbetalingsverkeer 

Administratief medewerker (balie- kas) 

Opleiding 

1994 UvA – bedrijfseconomie ( tot propedeuse) 

1988- 1992 Hogeschool Utrecht
HEAO commerciële economie- internationale marketing 

1976- 1979 KALO Katholieke Academie voor Lichamelijke Opvoeding (niet afgerond) 

Interesses  

Sport duurloop, fitness, basketball 



Overige klussen, lezen, puzzelen 


