
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

ANGELIQUE JANSEN 
 

 

 



CONTACT 

Jurahof 2, 5801 PL Venray 

 

(06) 539 64 579 

 

info@bigcheese.nl 

 

https://www.linkedin.com/in/angeliqu

ejansen-swinkels 

 

BRANCHES 

Bank- en verzekeringswezen 

• Rabobank 

 

 

Zorg & welzijn 

• Unitus 

• Welzijnsstichting Synthese 

Noord- en Midden Limburg 

• Gezondste Regio 2025 

• Venray Dementievriendelijk 

 

Politiek 

• CDA Venray 

 

Cultuur 

• Stichting Odapark 

 

Detailhandel 

• EMTE supermarkten 

 

 

EXPERTISE/VAARDIGHEDEN 

• Verbindend leiderschap 

• Strategie 

• Verandermanagement 

• Creatief 

• Commercie 

• Resultaat gericht 

samenwerken 

• Omgevingsbewust 

• Innovatief 

 

TALEN 

• Nederlands (zeer goed) 

• Engels (goed) 

• Duits (redelijk) 

 

 

 

INTERESSE 

• Vrienden en familie, reizen, 

kranten lezen, wandelen 

 

 

WERKERVARING 

Eigenaar Big Cheese (2021) 

Coaching van ondernemers, directeuren en managers. Zowel business 

coaching als loopbaancoaching. Gecertificeerd Happy at Work 

loopbaancoach. www.bigcheese.nl 

 

Directievoorzitter bij diverse lokale banken in Nederland (2011 tot 2021) 

Statutaire eindverantwoordelijkheid voor lokale banken tot 300 

medewerkers. Dit houdt in: inschrijving Kamer van Koophandel, 

bestuurder in de zin van de WOR, verantwoordelijk voor commercie, 

HRM en volledige bedrijfsvoering. Tevens enkele fusietrajecten 

uitgevoerd. Initiator regionaal maatschappelijk plan “Samen voor de 

Gezondste Regio waarin programma’s zijn ontwikkeld i.s.m. 

stakeholders op het gebied van positieve gezondheid. Veel aandacht 

besteed aan voorkomen schuldenproblematiek en jongeren. 

Innovatieve HR-projecten geïnitieerd zoals de Proeftuin Werkgeluk en 

een game laten ontwikkelen voor teambuilding en klantbediening. 

Programma’s ontwikkeld met stakeholders op het gebied van positieve 

gezondheid. Hoge klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid 

met structurele realisatie van commerciële targets. 

 

Interimdirecteur bij diverse lokale banken in Nederland (2004-2011) 

Statutaire (eind)verantwoordelijkheid voor lokale banken tot 600 

medewerkers. Dit houdt in: inschrijving Kamer van Koophandel, 

bestuurder in de zin van de WOR, verantwoordelijk voor commercie, 

HRM en volledige bedrijfsvoering. Tevens verantwoordelijk voor het 

doorvoeren van intensieve verandertrajecten en/of reorganisaties. 

Innovatieve en beeldende verandermethoden toegepast leidend tot 

groot draagvlak voor veranderingen. Verantwoordelijk voor 

begeleiding on-site inspecties van de Europese Centrale Bank bij 

enkele lokale banken.  

 

Interimmanager bij diverse lokale banken in Nederland (2001-2004) 

Aansturing zakelijke teams binnen diverse lokale banken. 

Verantwoordelijk voor dienstverlening aan zakelijke klanten en 

risicomanagement. Ook diverse verandertrajecten doorgevoerd 

teneinde kwaliteit van dienstverlening te verbeteren en/of de 

commerciële performance te verbeteren. 

 

Toezichthouder/bestuurder (2016-heden) 

Ervaren toezichthouder in de sector Zorg & Welzijn. Ook bestuursfunctie 

bij een centrum voor moderne kunst en bestuursadviseur Gezondste 

Regio. Voorzitter Venray Dementievriendelijk. Actief als lokale politiek 

bestuurslid. 

 

 

Overige functies  

Bancair medewerker (diverse functies) 

Hoofdcaissière supermarkt 

 

OPLEIDING 

Vrije Universiteit Amsterdam (promovenda) 

2019 - heden 

Deeltijd PhD program. Promotieonderzoek met als werktitel  

“Nudging Behavior in the Workplace”. Het onderzoek richt zich op het 

lange termijneffect van nudging op de mentale vitaliteit van 

kenniswerkers. Doel is te onderzoeken of door middel van nudging 

gewenst gedrag gestimuleerd kan worden zodat langdurige en 

kostbare HR-programma’s kunnen worden vermeden en sneller effect 

gesorteerd kan worden. 

  

TIAS 

2019-2020 

 

 

 

http://www.bigcheese.nl/


 

 

 

 

 

Commissarissen en Toezichthouders programma. 

Wetenschappelijk opleidingsprogramma gericht op de toegenomen 

complexiteit en maatschappelijke relevantie van goed toezicht. 

 

  

TIAS (titel drs.) 

2012-2014 

Master in Management and Organization. Het onderzoek richtte zich 

op de effecten van voorgenomen versobering van 

arbeidsvoorwaarden op de houding en verloopintentie van 

medewerkers. Beste thesis en beste verdediging van deze jaargang. 

 

Open Universiteit 

1995-2011 

Modulair programma Arbeidspsychologie en -sociologie  

Modulair programma Organisatiepsychologie en -sociologie 

 

HAVO 

1979-1984 

 

CURSUSSEN 

Commissariaat 

NVTZ Opleidingsprogramma voor toezichthouders in de zorg. 

 

Leiderschap 

Leiderschapsprogramma (IMD/Lausanne) 

Masterclass Sales Leadership (Nijenrode) 

Programma’s gericht op strategisch, innovatief, verbindend en 

situationeel leiderschap. 

 

Overig 

Lean Yellow Belt (Done Business Improvement) in het kader van LEAN. 

Diverse bancaire opleidingen waaronder veel opleidingen in het kader 

van ondermijning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


