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Curriculum Vitae 

Jana Eggert 

 

COMPETENTIE- EN EMPOWERMENTSPECIALIST 

DESKUNDIGE OP HET GEBIED VAN SYSTEEMTHEORIE EN STRUCTUURDYNAMICA 

RELATIEBOUWER 

(ZELF)EXPRESSIEKATALYSATOR 

Personalia 

Naam: Jana Eggert 

Adres: Marialaan 90 

Postcode en plaats: 6541 RM  Nijmegen 

Tel: 024-3783470 

Mobiel: 06-45190178 

E-mail: j.eggert@jana-eggert.nl 

Geboortedatum: 1 augustus 1974 

Geboorteplaats: Sofia (Bulgarije) 

Nationaliteit: Nederlandse 

Burgerlijke staat: Gehuwd 

Competenties 

Ik ben: communicatief sterk, empathisch, gedreven, enthousiast, echte doorzetter, creatief 

Ik heb: honger naar kennis en nieuwe uitdagingen, talent om mensen te raken/in beweging te 

brengen 

Ik beschik over: aanpassingsvermogen, coördinatie- en organisatievermogen, analytisch vermogen, 

probleemoplossend denken en handelen 

Opleidingen 

2009 - 2010 Procesbegeleiding / Organisatieadvies Stichting NOVO, Houten 

2008 - 2010 Hoger Management NHA 

1995 - 2001 Mediterrane Studies 

Scriptieonderzoek in Napels (Italië) met als 

zwaartepunt: bestrijden van jeugdwerkloosheid en de 

bijdrage van EU-subsidieprogramma’s daaraan 

Scriptie: Nieuwe kansen op werk voor jongeren? 

Onderzoek naar de bijdrage van Europese 

subsidieprogramma’s aan de bestrijding van 

werkloosheid onder jongeren in Campanië, Italië 

Radboud Universiteit, 

Nijmegen 

1989 - 1991 Gymnasium (VWO) Ludwig-Jahn-Gymnasium, 

Greifswald 

1987 - 1989 Gymnasium (VWO) Duits taalgymnasium, Sofia 
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Cursussen 

2006 CH-Q 1: zelfmanagement van competenties Gesellschaft CH-Q (Zürich) 

2007 CH-Q 3: ontwikkelen van maatwerktrajecten op het 

gebied van competentiemanagement 

Gesellschaft CH-Q (Zürich) 

Werkervaring 

2011 - heden Oprichter, organisatieadviseur en trainer Instituut voor Effect Nijmegen 

Werkgever: ZZP-er 

Werkzaamheden: Het Instituut voor Effect is opgericht om – 

d.m.v. trainingen en advies - zoveel mogelijk 

mensen bewust te maken van de cruciale rol 

die zij spelen in (sociale) systemen en de macht 

die zij hebben om het verstekende effect in 

gang te zetten. Persoonlijk leiderschap, eigen 

verantwoordelijkheid nemen en leven lang 

leren zijn dan ook enkele van de kernthema’s. 

Het onderscheidende vermogen van het 

Instituut voor Effect ligt in het feit dat complexe 

theorieën gereduceerd worden tot alledaagse 

dingen en begrijpelijke taal waardoor mensen 

makkelijker de inzichten kunnen verwerven die 

ze in staat stellen tot grote veranderingen in 

hun omgeving. 

 

 

2009 - heden Consultant en trainer op het gebied van 

competentiemanagement 

Nijmegen 

Werkgever: Freelancer / ZZP-er 

Werkzaamheden: -  ontwikkelen en implementeren van 

loopbaanbeleid en competentiemanagement 

- ontwikkelen en verzorgen van 

portfoliotrainingen en trainingen op het gebied 

van talent management 

- adviseren opzet programma’s management 

development en verzorgen van trainingen voor 

midden en hoger kader 

- begeleiden EVC-trajecten 

- begeleiden van veranderingstrajecten binnen 

organisaties 
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2005 - 2009 Adviseur, trainer en projectmanager Arnhem 

Werkgever: Empowerment Centre 

Werkzaamheden: - ontwikkelen van methoden en instrumenten 

voor compe-tentieherkenning in binnen- en 

buitenland 

- ontwerpen van cursussen, trainingen en 

begeleidings-modellen op het gebied van 

competentieherkenning in binnen- en 

buitenland 

- adviseren van organisaties bij het 

implementeren van maatwerkgerichte trajecten 

op het gebeid van compe-tentiemanagement 

- coördineren van marktverkennende 

onderzoeken 

 

 

2005 EVC-adviseur Utrecht 

Werkgever:  Kenniscentrum EVC 

Werkzaamheden: Advies op het gebied van verankering en 

implementatie van EVC in de zorg- en 

welzijnssector, de voedingssector en de bouw 

 

2001 - 2005 Beleidsonderzoeker Nijmegen 

Werkgever: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt 

Werkzaamheden: - onderzoek naar de functiedifferentiatie en 

doorgroei-mogelijkheden in de zorgsector 

- projectmanagement van de ‘Lerende Euregio’ 

(interregi-onale samenwerking op het gebied 

van beroepsonderwijs en arbeidsmarkt in de 

Euregio Rijn-Waal) 

• onderzoek naar de Euregionale arbeidsmarkt 

• projectmanagement van internationale 

projecten op het gebied van beroepsonderwijs 

(Leonardo-projecten) 

• voorzitter intervisiegroep junioren 

 

1999-2001 Verzekeringsagent Nijmegen 

 Werkgever: Uitvaartverzekering St. Barbara  

 Werkzaamheden: Telefonisch klantencontact, administratieve 
werkzaam-heden 
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Interessante projecten 

 Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid 

MT-ontwikkeltraject 

Dordrecht 

 

 

 

 Stichting Normering Arbeid 

Ontwikken functie-competentieprofielen 

Ontwikkelen kwalificeringstraject 

Tilburg 

 

 

 

 Ministerie van Defensie (Hoofddirectie Personeel) Den Haag 

Ontwikkelen en implementeren van portfoliosystematiek 

Ontwikkelen en implementeren van een Train-de-trainer-module 

Portfoliovaardigheden 

 

 Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid Dordrecht 

Ontwikkelen en implementeren van loopbaanbeleid gebaseerd op 

portfolio 

 

 A+O Fonds Den Haag 

Brandweermensen in Beweging: portfoliotrainingen en EVC 

   

 Ministerie van Sociale Zaken Den Haag 

Projectmanagement van het ESF-project ‘Verankering en 

implementatie van EVC in de Suwi-keten’ 

 

 Ministerie van OCW Den Haag 

Projectmanagement van EVC-deelproject (Empowerment van 

Vrouwen door Competenties Centraal) in het kader van ‘Duizend en 

Een Kracht’ 

Ontwikkelen van instrumenten en methoden voor 

competentieherkenning 

 

 FNV Vrouwenbond Amsterdam 

 Ontwikkelen EVC-methodiek voor de waardering van onbetaalde 

zorgarbeid 

 

  

Provincia di Macerata 

 

 Ontwikkelen EVC-methodiek en –procedures (Investing in People) Italië 
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Automatiseringskennis 

Microsoft Office Uitgebreid 

Talen 

Nederlands Uitstekend in woord en schrift 

Duits Uitstekend in woord en schrift 

Bulgaars Moedertaal 

Engels Goed in woord en schrift 

Italiaans Goed in woord en schrift 

Russisch Basiskennis 

Spaans Basiskennis 

 


