curriculum vitae

Jacques-Paul van Meel [1966]

Naam:
Jacques-Paul van Meel
Woonplaats: Utrecht
Postadres:
Postbus 14016, 3508 SB Utrecht
Positie:

Directeur en medeoprichter Wijzijnéén B.V. (sinds 2006)

Tel:
Mail:
Website:
LinkedIn:

06 51 81 31 52
jpvanmeel@wijzijneen.nl
www.wijzijneen.nl
www.linkedin.com/in/jacques-paul-jp-van-meel-4b28351/

Profiel:
Ervaren manager, doelgerichte verbinder, analytisch sterk,
betrokken sturende motivator, laat team resultaten leveren,
organisatiesensitief, oog voor belangen

Recente werkervaring:
<<

Onderdeel

2009

Programmabureau & HRM

Projectleider
& adviseur

2010

2011

Analyse &
advies

Algemeen

Projectleider

Directeur

2012

2013

2014

2015

HRM & reorganisatie

Projectleider

Programmamanager

Rollen
Coach, adviseur, conflictbemiddelaar &
lid Raad van Toezicht en Bezwaarcommissie

Deskundigheid:
Programma- & projectmanagement, interim-management,
procesoptimalisatie, strategisch advies, coaching, bemiddeling,
creatieve oplossingen, structuur aanbrengen

2016

Belangrijkste opdrachten van de afgelopen 10 jaar (2007 - heden):
2011 - 2016

2011

2009 - 2010

2007 - 2009

2007 - heden
2007 - heden

Politie Nederland
Fulltime opdrachten voor HRM, die een grote (personele) reorganisatie in
een complexe bestuurlijke omgeving moest doorvoeren. Taken:
- Doorvoeren landelijk functiegebouw in Midden Nederland
- Kwaliteit van de bezwaarzaken
- Vaststellen en uitvoeren van arbeidsrechtelijke gevolgen van de nieuwe
functies van alle politiemedewerkers in Nederland
- Werkgeverslid in bezwaarzaken advies commissie.
Stichting Groenkeur
Tijdelijk algemeen directeur van Groenkeur, dat staat voor het
onafhankelijke en betrouwbare selectiecriterium voor kwaliteit,
vakmanschap en garantie in de groene sector. Met dit onafhankelijke
kwaliteitskeurmerk onderscheiden ondernemers zich op de markt.
UWV Werkbedrijf
Fulltime opdracht gericht op het realiseren van verbeterde regionale en
sectorale arbeidsmarktinformatie. Organiseren van een nieuwe productlijn
en het realiseren van een generieke werkwijze van de stafafdeling.
Hierdoor kan de doelgroep (werkzoekenden, arbeidsbemiddelaars,
gemeentemedewerkers, onderwijspersoneel, studenten) met inzicht in de
ontwikkelingen van de arbeidsmarkt goede toekomstkeuzes maken.
Politie Nederland
Fulltime opdrachten als projectleider voor verschillende trajecten:
- Invoeren handhavingssysteem in Flevoland
- Organiseren van formatie- en bezettingsoverzichten voor HRM
- Adviseren Hoofd Programmabureau in Flevoland
- Voorbereiden en invoeren SAP-eHRM bij het KLPD.
Diverse coaching-opdrachten en bemiddelingen
Stichting Wijzijnéén voor anderen
Lid van de Raad van Toezicht.

Opleidingen:
Algemeen
Beroepsvaardigheden

Nederlands Recht
Professionele Mediation
Management- & Consultancy
Coaching
Veranderkunde

Overige werkervaring in management:
2001 - 2004

NUON; verschillende rollen lijn-, contract- en projectmanager

1999 - 2000

ABP USZO; projectmanager

1998 - 1999

Landal Greenparks; projectmanager

1994 - 1998

Detam (later Cadans); lijnmanager in uitvoering en in staf

Overige werkervaring in strategisch advies & consultancy:
2017
2013 - 2015
2008

HELDER HR-Advies; ondersteuning op verschillende opdrachten
Sparkling; begeleiding van een restaurant uit de IENS top 10
VHG; ontwikkelen en invoeren van plan- en projectmatig werken

2006 - 2008

WEC-raad; strategisch adviseur directeur, begeleiden stafmedewerker
bedrijfsvoering

2005

Kinderopvang SKAR; strategisch adviseur voor inrichten van BV voor
nieuwe dienstverlening (tussen schoolse opvang)

2005

Martinair; risicoanalyse op het vluchtsysteem

2004

Universiteit van Tilburg; adviseur inzake voorgenomen outsourcing van
restauratieve voorzieningen

Overige werkervaring in coaching & mediation:
2017
2013
2011
2008
2008
2007
2005
2004

- 2014
- 2012
- 2012
- 2013
- 2008
- 2005

VHG Ledencontact
BKWI
Pharos
InTraffic
Inlichtingen Bureau
WEC-raad
Kinderopvang SKAR
Wielandt & Partners

