Jan Groenen
Chief Operating Officer

Tijdens mijn opleidingen Informatica en international Business Administration en
tijdens verschillende verblijven in het buitenland heb ik geleerd dat ondernemingen
succesvol leiden en weer op het goede spoor brengen, vraagt om een combinatie
van hard skills - het vak verstaan en logisch redeneren om ingewikkelde
vraagstukken op te lossen - en soft skills - kijken, luisteren en observeren om te
begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. Die combinatie van skills is mijn
grootste kracht.
Een bedrijf op het juiste spoor zetten en houden kan alleen als de werknemers
weer trots zijn op het bedrijf en haar activiteiten.

Algemeen directeur en mede-eigenaar

Financieel directeur en mede-eigenaar

Advantive Weert 2015 - heden

Profource 2007 – 2014
Een onderneming die in korte tijd groeit van 40 naar 280
medewerkers leiden en future proof te houden, vergt
continue reflectie op bedrijfsprocessen, mensen én je eigen
leiderschap steeds opnieuw onder de loep nemen. Elke fase
heeft weer andere uitdagingen en vraagt om een andere
structurering van de organisatie. Van een startup naar
uiteindelijk de standaardisatie fase van een organisatie
maak je als directeur maar zelden helemaal zelf mee.

Na drie jaar van stevige herstructurering is Advantive nu
weer dé Microsoft Partner in Zuid Nederland. Met het
focussen op het verbeteren van de processen, financiën en
het drijven van Innovatie is Advantive met 35 professionals
is Advantive nu weer gezond en klaar voor de volgende
stap.

Interim directeur en mede-eigenaar
Dutch African Investment Holding 2018 – heden
DAIH belegt haar fondsen in een Koffie Branderij in Addis
Abeba. Het managen van een snel groeiende Afrikaanse
onderneming op afstand is een mooie uitdaging.

Lid Raad van Commissarissen
Moyee Coffee, Amsterdam/Ethiopië 2013 – 2018
Het vraagt veel om in startup onderneming de commerciële
én ideële activiteiten, in twee landen met totaal
verschillende culturen, succesvol te laten zijn. Begeleiden
groei stategie en uiteindelijk het begeleiden van de
Management Buy-Out Nederland – Ethiopië.

ERP Consultant - wereldwijd
Oracle Nederland , Arthur Anderson Denemarken,
freelance 1997 – 2007
Steengoed zijn in ERP Oracle is niet genoeg om nieuwe
systemen succesvol te implementeren in organisaties
binnen verschillende culturen. Gedragsverandering komt
alleen tot stand wanneer je eerst bereid bent om te
luisteren, te kijken en te observeren: wat beweegt mensen
in een organisatie? Om daar vervolgens op te acteren. Een
extra uitdagende factor in deze fase was het werken in
internationale omgevingen waarin culturele verschillen vaak
leiden tot uitdagende situaties.

Lid Raad van Commissarissen
Profource 2014 – 2015
Vanuit de raad het adviseren van het bestuur en verder het
verkoopproces van de onderneming begeleiden.
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Opleidingen

Extra curriculaire activiteiten

MBA – University of Humberside, Engeland

Bewindvoerder Natuurlijke personen

Diploma: Master of Business Administration
International Management

Door de rechtbank benoemd als bewindvoerder. Het
begeleiden van werkende mensen in financiële
problemen zonder verslavingen.

Bsc – Hogeschool Eindhoven
Diploma: Bachelor of Science, Computer Science
Belangrijke ervaring: stage in Guadalajara, Mexico
(1991)

Cursussen

International werkervaring

Insolventierecht voor Banken, Radboud
Universiteit – 2018
Wat mag, kan, en moet je doen als bestuurder of
commissaris in het geval dat de onderneming in zwaar
weer zit. Wat zijn de rechten en plichten van een bank,
crediteuren en de fiscus en hoe je als ondernemer hier
mee om.

Commissaris Cycle, Nyenrode Business
University – 2015
De moderne commissaris moet weten wat zijn rol is en
zijn verantwoordelijkheden zijn binnen een organisatie
waar hij commissaris is. Hoe ga je om met spanningen
binnen het bestuur en wanneer grijp je hierop in.

Consultant
Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, Duitsland,
België, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Spanje, Engeland,
Schotland, USA, Israël, Japan, Nederlandse Antillen

Directeur
Denemarken, Noorwegen, België, Finland, Ethiopië

Student
Mexico, Duitsland, Zwitserland, Engeland

Lees ook:
Link: Het verhaal achter mijn CV

