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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
   

Carel John Jansen 
Weissenbruchstraat 28 2 
1058 KN Amsterdam 
tel. : 020 777 28 07 
mobiel : 06 12 44 58 43 
e-mail : carel@careljansen.com 
geb.   : 19 juni 1960   

 
 KERNKWALITEITEN 

 Vaardigheden: analyticus; communicator (woord, geschrift én beeld); inspirator; 
organisator; teamworker. 

 Eigenschappen: creatief; diplomatiek; discreet; loyaal. 

 
 FUNCTIES 
2008-heden Carel Jansen.com 

Advies over- en begeleiding van communicatie- en organisatietrajecten. Werkveld: welzijn en 
gezondheid. Opdrachtgevers vooral overheid en not-for-profit-organisaties.  
Filosofie: Geen goede communicatie zonder goede organisatie. Daarbij staan mensen centraal. 
Of het nu gaat om grote multimediale projecten of een één-op-één coachingstraject.  
 
Projecten o.a.: 
• Communicatieadvies, ondersteuning en ontwikkeling van communicatie rond vrijwilligers in de 
langdurende zorg. 
• Research voor- en schrijven van een toegankelijke implementatiehandleiding voor een web-
soatest-interventie rondom seksuele gezondheid van homomannen. 
• Tekst voor een brochure over een methode om samen met kinderen betere speelplekken te 
ontwikkelen. 
• Redactie magazine INZET. 
• Plan van aanpak, ontwikkeling en hoofdredactie van een landelijke website over jeugd en 
vrijwilligerswerk. www.vrijwillige-inzet.nl.  
• Communicatieadvies en -coördinatie voor een groot landelijk onderzoek onder ca. 6.500 
lange-termijn overlevers van kinderkanker. 
• Concept en haalbaarheidsonderzoek van een niet alledaags jaarverslag. 
• Workshop rond vraaggerichtheid van een website. 
• Ontwikkeling van een multimedia-presentatie voor een landelijk gezondheidszorgcongres. 
• Begeleiding kwalitatief en kwantitatief onderzoek rond een jongeren-website. 
• Coördinatie van- en organisatie-advies over een website rond seksuele gezondheid. 
www.mantotman.nl. 
• Ontwikkeling van een projectvoorstel voor soa-preventie-activiteiten voor specifieke 
doelgroepen. 
• Conceptontwikkeling en productie van een ‘communicatiegimmick’ en multimediapresentatie 
voor de presentatie van een overheids-website. 
• Organisatie van een brainstorm ter ondersteuning van gemeentelijke beleidsontwikkeling. 
• Marketingadvies bij de uitgave van een populair wetenschappelijke boekenreeks. 
• Projectuitvoering, ontwikkeling en lancering van een landelijke website met informatie en 
hulpaanbod voor jongeren. www.sense.info. 
 
Opdrachtgevers o.a.: 
Gemeente Utrecht - www.utrecht.nl; GGD Rotterdam-Rijnmond - www.ggd.rotterdam.nl; Jantje 
Beton - www.jantjebeton.nl/; Regieraad kwaliteit van zorg - www.regieraad.nl; RIVM - 
www.rivm.nl; Schorer - www.schorer.nl; SKION later - later.skion.nl/; NWO - www.nwo.nl; Vilans 
- www.vilans.nl/; ZonMw - www.zonmw.nl 
 

2007-2008 Volle Maan  

 Senior Consultant. Volle Maan is een communicatiebureau met als specialisatie 
vernieuwende, emanciperende communicatie rond ziekte en gezondheid. 
Eindverantwoordelijk voor projecten, variërend van marketing- en communicatieadvies voor 
een apotheker tot de ontwikkeling van een nieuwe corporate identiteit voor een grote 
farmaceutische organisatie.  
www.volle-maan.nl 
 

2001-2007 ZonMw  

 Hoofd Communicatie. ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek 
en zorginnovatie en werkt in opdracht van onder andere VWS en NWO.  

http://www.vrijwillige-inzet.nl/
http://www.mantotman.nl/
http://www.sense.info/
http://www.utrecht.nl/
http://www.ggd.rotterdam.nl/
http://www.jantjebeton.nl/
http://www.regieraad.nl/
http://www.rivm.nl/
http://www.schorer.nl/
http://later.skion.nl/
http://www.nwo.nl/
http://www.vilans.nl/
http://www.zonmw.nl/
http://www.volle-maan.nl/
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Eindverantwoordelijk voor alle PR en communicatie, waaronder:  
• ontwikkelen communicatiebeleid; 
• opbouwen en aansturen van het communicatieteam (15 medewerkers);   
• tijdschrift Mediator (oplage. 20.000), brochures, jaarverslagen etc;  
• interne communicatie, waaronder intranet; 
Medeverantwoordelijk voor onder andere: 
• ontwikkeling prestatie-indicatoren; 
• cultuurtrajecten rondom integratie van ZON en MW 
• intern kennistraject Kennis uit de kokers.  
www.zonmw.nl 
 

1999-2001 ZorgOnderzoek Nederland (ZON, de voorganger van ZonMw) 

 Hoofd Communicatie; 

 Communicatiemedewerker van het programma Preventie. 
 
1993-2002 Scope, stichting voor communicatie en onderzoek 

 Als consultant gewerkt aan verschillende communicatietrajecten. 
 
1993-1995 Expolaan 

 Projectmanager en P.R. Officer van de Homo-Expo - gay and lesbian lifestylebeurs. 
 
1990-2000 Humanistische Omroep Stichting; IKON; KRO; Teleac; VARA e.a. 

 Als freelance regisseur, producer of researcher betrokken bij de realisatie van een groot 
aantal -vooral documentaire- televisieprogramma’s voor de publieke omroep. 
Thema’s o.a.: schizofrenie; euthanasie; homoseksualiteit;  tienermoeders; vluchtelingen; 
belastingrecht; groeiende bedrijven; wetenschap; nieuwe natuur; ruimtevaart.  

 
1990  NISSO (Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek) 

 Wetenschappelijk onderzoeker. 
Tijdschrift Gai Pied, Parijs 

 Redacteur / vertaler. 
 
1987-1989 Rijksuniversiteit Utrecht, Interfacultaire Werkgroep Homostudies 

 Bestuurslid. 
 Student-assistent, werkzaamheden onder meer: wetenschappelijk onderzoek, 

congresorganisatie en vormgeving van boeken en posters. 
 

  OPLEIDING 
1989  Doctoraal examen Theaterwetenschap  

Afstudeeronderzoek: Autobiografische thema's en rolposities in het cabaret. 
1983-1989 Theaterwetenschap, Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Utrecht. 
 
1983  Diploma HTS bedrijfsassistenten (tegenwoordig: Hoger Bedrijfskader). 

Afstudeeronderzoek: Commerciële nevenactiviteiten in de Schouwburg Arnhem. 
1981-1983 HTS - Hoger Bedrijfskader, Instituut voor Hoger Beroeps Onderwijs te Eindhoven.  
 
1980-1981 Academie voor Industriële Vormgeving Eindhoven. 
 

  TALENKENNIS 
 gesproken geschreven 

Engels vloeiend goed 
Frans vloeiend goed 
Duits redelijk matig 

 
 

  NEVENACTIVITEITEN 
2002-2006  Blender Foundation  

  Bestuurslid. De Blender Foundation is de beheersorganisatie rond het open 
source softwarepakket Blender, een 3D animatieprogramma. 
www.blender.org 

 

2003-2005  Eurogames -10th European Gay and Lesbian Multi-Sports Championships 
  Lid raad van advies. De Eurogames waren, met 3.000 deelnemers en 17.000 bezoekers, 

het grootste Utrechtse sport- en cultuurevenement in 2005. 

 
2010-heden  Facilitator intervisiegroep van de OOA (Orde van organisatiekundigen en -adviseurs). 

http://www.zonmw.nl/
http://www.blender.org/

