Curriculum Vitae Jos van Kimmenaede
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Geb. 17 juni 1966
Nationaliteit: Nederlandse
Rijbewijs B en E
Site:www.kimmenaede.nl
Profielschets:
Ik ben een ondernemer, nieuwsgierig, communicatief en hou van uitdagingen.
De basis daarvoor is vertrouwen in de ander. Mijn kracht is om in organisaties daarbij echt het
verschil te maken.
Ik ben sterk in out of de box denken en processen rond richten, inrichten.
Mijn credo is: Anders denken, anders doen.
Kerncompetenties
* Een kartrekker met energie
* Focus op het resultaat
* Een overtuigende communicator
* Creatief en Innovatief denker
Wens: opdrachten in ondersteunende en faciliterende processen in de context sport, onderwijs
en het bedrijfsleven
Voor een uitgebreid profiel ga naar www.kimmenaede.nl

Opleidingen
1985 – 1990 Havo
Scholengemeenschap ‘Oost-Betuwe’ Bemmel
(diploma behaald)
1981 – 1985 HBO
Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Groningen (ALO)
(1e graads diploma behaald)
1988 – heden
Diverse opleidingen/trainingen/cursussen in:
Management en Bestuur met o.a.
- cursus financieel management
- coachend leiding geven
- situationeel leiding geven
- ondernemen in het onderwijs
- strategisch leiderschap
Personeel en organisatie met o.a.
- arbeidsmarkt oriëntatie en solliciteren
- lastige gesprekken voeren
- coachen op competentie ontwikkeling
- helder rapporteren
- integraal personeelsbeleid in onderwijsorganisaties
Coach-trajecten met o.a.
- professioneel / effectief communiceren
- opleiding auditor voor intersectoraal onderwijs in het V.O.
Horeca, recreatie & sport met o.a.:
- sociale hygiëne
- gastheerschap
- leermeester / leercoach
Onderwijs en vernieuwing met o.a.
- sociale media, hoe werkt het
- beter leren schrijven
- coöperatieve werkvormen
- trainer onderwijsvernieuwing

Werkervaring
2017 – heden
Eigenaar/partner/compagnon/ondersteuner van diverse bedrijven
SUPPORT:
Deze eenmanszaak biedt ondersteuning aan bedrijven, instellingen en verenigingen op het
gebied van bedrijfsvoering, crisis & projectmanagement, visie en beleidsontwikkeling rond
thema’s als sport gezondheid en bewegen.
KENNIS EN INNOVATIEPLATFORM ALLROUND VMBO:
Deze stichting ondersteunt alle vmbo onderwijsinstellingen die klant zijn in de breedste zin van
het woord.
LODGE DELUXE BV:
Ben mede directeur van deze BV welke onder de naam Tentocamp luxe safari tenten verhuurt
in Nederland, Italië, Frankrijk en Spanje. Voor wie van luxe kamperen houdt.
VERENINGINGSSCHOOL.NL
Deze organisatie ben ik aan het opzetten waarbij een team van hockey & sport professionals
verenigingen versterken en ondersteunen. Daarbij verzorg ik ook trainingen, begeleidt ik
clubtrainers en adviseer ik besturen.
2016 – 2018
Echnaton school voor het voorgezet onderwijs
Teamleider bedrijfsvoering (vergelijkbaar met conrector)
Verantwoordelijk voor bedrijfsvoering
Taken: een resultaatgerichte en ondersteunende organisatie neerzetten met financiële ruimte
voor onderwijsinnovatie.
2010 – 2016
Openbaar Basis Onderwijs Midden-Drenthe (KITS primair)
Algemeen directeur
Verantwoordelijk voor 11 openbare basisscholen
Taken: Leidinggeven aan de gehele organisatie
Belangrijkste resultaat: van decentraal naar centraal met meer professionele ruimte waarbij
alle scholen in het basisarrangement kwamen met een gezond financieel huishoudboekje en
een aansprekend concept voor talentontwikkeling
2007 – 2009
Periode van interim klussen:
Recreatiecentrum Hunzepark/Hunzedrôme
Directeur
Taken: projectontwikkeling villapark en algehele leiding dag en verblijfsrecreatie
Belangrijkste resultaat: een efficiencyslag met omzetverhoging van ruim 25%
Rushotel, congreshotel (Moskou)
General manager
Taken: Cultuurverandering realiseren en optimaliseren van diverse afdelingen
Belangrijkste resultaat: van verdeel en heers naar vertrouw en motiveer

2001 – 2007
Periode van een eigen bedrijf naast een vaste baan:
Röling college afdeling VMBO Mondriaan
MT-lid/ teamleider/ projectleider/ docent
Taken: onderwijsorganisatie, innovatietrajecten
De landelijke ontwikkeling van Sport Dienstverlening en Veiligheid
Belangrijkste resultaat: het succesvol neerzetten van een nieuwe opleiding op landelijk, school,
team en leerling niveau
Kimmenaede management & Consultancy
Eigenaar (2001/2004)
Taken/opdrachten:
- reorganisatie van Duikschool De Tuimelaar
- verandermanagement binnen horeca Arriva Groningen
- verenigingsmanager bij Tennis- en Squashclub Haren (TSH)
- instructeur en opleidingsmentor bij Outdoor international
Belangrijkste resultaat: de bedrijfsmatige werkwijze op TSH
1990 - 2001
Horeca divers
Directeur/ Eigenaar/ bedrijfsleider
Overig]
Vrijetijdsbesteding zoals duiken, hockey, zeilen.

