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“Zo krijg je het voor elkaar!”
ProFour
Ont-wikkelaar:
bijdragen aan ontwikkeling van mensen, teams en organisaties
Projectmanager, Vastgoedontwikkelaar:
bijdragen aan realisatie van een inspirerende werkomgeving
Kwaliteiten: Ontdekken, bewegen, begeleiden, bereiken.
Mijn drive
Mijn klanten zijn professionals, teams en organisaties die werken aan hun ontwikkeling door
veranderingen in hun markt. (oa. Gemeentes van SED Organisatie, MEE, gemeente Alkmaar,
gemeente Amsterdam) Ze hebben vragen op het gebied van ontwikkeling, samenwerken,
daadkracht en resultaten bereiken. Ik ont-wikkel en verbind theorie en praktijk, visie en mensen,
ratio en gevoel. Vanuit die dynamiek kies ik de juiste rol als katalysator of initiator en altijd door
ruimte te maken voor ontwikkelingen. Soms door te vertragen of wanneer nodig juist door te
versnellen. Als manager, als facilitator, als coach, als trainer. Zo krijg je het voor elkaar!
Mijn ervaring
Ik heb leiding gegeven in de publieke en private sector. In de afgelopen 15 jaar heb ik mij ontwikkeld
als procesversneller en heb daarbij rollen vervuld als project- en procesmanager, (interim)manager,
consultant, onafhankelijk voorzitter, dagvoorzitter, trainer, coach, facilitator, gespreksbegeleider,
dialoogbegeleider.
Mijn voorstel
Ik bied u, op een inspirerende manier, zicht hoe u uw ambities en perspectief kan verbeteren. Mijn
doel is uw persoonlijk resultaat en project te verbeteren voor uw klanten, uw team, uw
organisatie, voor uzelf. Ik zorg voor een veilige omgeving en werk vanuit optimisme en vertrouwen.
Mijn werkwijze
Als ont-wikkelaar begin ik met de analyse van de vraag. Wat speelt een rol en op een creatieve
manier stel ik een aanpak voor die professionals en teams richting geeft om hun doelen te bepalen
en te bereiken. Mijn creativiteit, optimisme en verbindend vermogen zorgt voor beweging om
gezamenlijk oplossingen te vinden. Mijn aanpak geeft energie en ik gebruik de diversiteit van
mensen. Ik combineer mijn ervaring met inhoud/techniek, bedrijfskunde en de menselijke factor. Ik
voel me thuis in een dynamische en veranderende omgeving. Ik wil bijdragen aan de ontwikkeling
van mensen en teams in organisaties.
Mijn kenmerken
Aan mij heeft u een stevige zakelijke professional met realisatiekracht en een netwerker die weet
wat werken binnen een complexe omgeving inhoudt. Ik ben gedreven aan de ene kant en heb
humor en relativeringsvermogen aan de andere. Door in verbinding te komen en te blijven zie ik
wat er meer bereikt kan worden, op een ongedwongen manier.

Mijn quotes
“Schuren op de inhoud, dansen in de relatie.”
“Samenwerken is Topsport.”
‘Topsport vraagt inzet, iedere dag weer.’
‘Communiceren is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten.’
‘Je bent je eigen voorzitter en zelf verantwoordelijk om met een storing iets te doen.’
‘Ik ben geen restauranthouder maar ik kan je wel leren koken.’
Mijn werkervaring
Ik heb als professional voor vastgoed gewerkt bij achtereenvolgens een ontwerpende aannemer,
adviesorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (IMK), gemeente Amstelveen en een
ingenieursbureau. Ik heb mij sinds 1998 steeds meer toegelegd op het professionaliseren van het
adviesvak. Het organiseren van workshops op het gebied van kennismanagement, onderhandelen,
psychologie van het gunnen, waardecreatie, coachen, samenwerken in teams, organiseren van
kick-offs, facilitator van strategiesessies, onafhankelijk voorzitterschap, dagvoorzitter,
gespreksbegeleider, project- en procesmanagement.
Mijn opleiding
2017 Leergang Corporate Antropologie, Danielle Braun en Jitske Kramer
2015 Leergang Centrum voor Nascholing UvA Amsterdam didactiek
2011 Opleiding Dialoogprocesbegeleider, Centrum voor Dialoog en Samenleving te Delft
2009 Leergang Coaching voor Professionals, School voor Coaching te Leiderdorp
2007 Opleiding voor professioneel facilitator bij Leertouwer & van Dijk te Amsterdam
2002 MBA Bedrijfskunde bij TSM te Enschede
2000 Persoonlijk Inspirerend Leiderschap bij Van Harte & Lingsma te Leiderdorp
1996 Kommunicatie, Interactie, Managementvaardigheden bij Van Harte & Lingsma te Leiderdorp
1994 Vastgoed Financieel, Management Studiecentrum
1989 Leergang Bedrijfskunde te Haarlem
1984 Civiele Techniek richting Civiele Bouwkunde te Delft
1977 Atheneum B
Personalia
Jos van Dam
Geb. 7 juni 1959 te Alkmaar
Getrouwd met Marian, drie kinderen
Netwerken
Samenwerking met LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching), alumni van
TSM2Connect te Enschede , actief in verschillende Stichtingen.
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