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PROFIEL
Mijn naam is Erik Jansen. Ik adviseer overheden en bedrijven bij het ontwikkelen van
beleid, programma’s en projecten voor het landelijk gebied. Mijn specialisaties zijn
innovatie en de problematiek van de Veenweiden. Belangrijke kwaliteiten zijn mijn
analytisch inzicht en mijn vermogen om partijen met elkaar te verbinden. Ik hou ervan
om problemen vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en creatieve
oplossingen te bedenken. In mijn vrije tijd hou ik van muziek maken, theaterbezoek
en koken.
RECENTE WERKERVARING
Sinds september 2014 ben ik werkzaam als zelfstandig adviseur voor de ontwikkeling
van het landelijk gebied. Op mijn website staat een overzicht van recente
opdrachtgevers en projecten.
Periode: januari 2012 – oktober 2014
Werkgever: Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld (VIC)
Het Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld (VIC) zet innovatieve trajecten op en
ontwikkelt en deelt kennis op het raakvlak van water, landbouw, bodem en natuur in
de Veenweiden.
Functie: Innovatiemanager
Als innovatiemanager adviseer ik de partners van het VIC, leid ik discussies en geef ik
presentaties om het draagvlak voor innovaties bij belangrijke actoren als provincies en
waterschappen te vergroten. Tevens fungeer ik als programmaleider of
projectmanager. Ik schrijf programma’s, werk projectvoorstellen uit en stuur de
uitvoering van projecten aan. Het verkrijgen van financiering is daar een onderdeel
van.
Periode: januari 2013 – augustus 2014
Werkgever: Programmabureau Groene Hart

Het programmabureau Groene Hart is de uitvoeringsorganisatie van de stuurgroep
Groene Hart. De Stuurgroep voert de regie op de ontwikkeling van het Nationaal
Landschap Groene Hart en zet zich actief in voor nieuwe initiatieven en bestaande
projecten die passen binnen het toekomstperspectief.
Functie: Coördinator Water, Bodem en Gebruik (januari 2013 – augustus 2014)
In deze functie adviseerde ik het bestuurlijk duo Poelmann/Weber, was ik
verantwoordelijk voor het opzetten van het thema Water, Bodem en Gebruik en de
(uitvoering van de) kernprojecten binnen dat thema. Daarnaast onderhield ik de
contacten met overheden en maatschappelijke organisaties
Functie: Programmamanager Westelijke Veenweiden (mei 2010 – december 2012)
Coördinatie van het programma Westelijke Veenweiden, een rijksprogramma van 113
mln voor projecten in het Groene Hart en Laag Holland met als doel tegengaan
bodemdaling, verbeteren waterhuishouding / landbouwstructuur / ecologische
kwaliteit. Tevens verantwoordelijk voor het opzetten van een kennis- en
innovatieprogramma Westelijke Veenweiden. Dit heeft geleid tot de oprichting van
het Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld.
Periode: december 1990 - april 2010
Werkgever: Provincie Zuid-Holland
Diverse functies, waaronder:





Interim-coördinator Xplorelab (november 2009 – april 2010)
Hoofd bureau Natuur (december 2005 - november 2009)
Bureauhoofd MER (juni 2002 – december 2005), tevens bureauhoofd
Nazorg (april 2005 - december 2005)
Sr. beleidsmedewerker / plaatsvervangend bureauhoofd, bureau Recreatie
en Randstadgroenstructuur (januari 2000 – juni 2002)

OPLEIDING EN CURSUSSEN







Rijkshogeschool voor Tuin- en Landschapsinrichting, Boskoop
Natuurontwikkeling (PHLO)
Intern: Presentatie is communicatie, Projectmatig werken,
Onderhandelen, Debat en dialoog
Diverse trainingen in het kader kwaliteitstraject afdeling Vergunningen
Trainingen verzuimbeleid, jaargesprekken, competentiemanagement
Training Werkvormen bij 2Knowhow

