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Interim- en projectmanager 

 
Managementprofiel 

Ik ben een ervaren, doel- en resultaatgerichte people-manager.  
Ik werk vanuit een duidelijke strategie, waarbij o.a. mijn analytisch 
vermogen, geduld, creativiteit, mensenkennis en overtuigingskracht goed 
van pas komen. Ik heb in mijn carrière de mogelijkheid gehad om in de 
keuken te kijken van talloze organisaties. Deze unieke kennis en ervaring 
neem ik mee in mijn bagage. Bovendien heb ik nu een zeer groot netwerk in 
Groningen, Friesland en Drenthe. 

 

 

Managementervaring 
 Zie ook verder voor concrete resultaten 

(Management Palmares) 

2014 – heden Meneer Regezma BV 

Directeur / eigenaar 
- O.a. beleid, kwaliteit, productontwikkeling, 

relatiebeheer, financiën, acquisitie etc. 

2015 – heden Stichting Blue Skies Festival 

Initiator / bestuurslid 
- O.a. beleid, concept, relatiebeheer, organisatie 

optuigen (vanaf 0), acquisitie, personeel, 
marketing, financiën etc. 

2015 – heden AXSIO – Eigen regie bij verzuim 

Re-integratie- en Verzuimspecialist 
- Adviseren en begeleiden van MKB-bedrijven 

2018 (5 mnd.) NDC Mediagroep  

Event- en marketingmanager van Blue Skies Festival 
- O.a. conceptontwikkeling, acquisitie, 

organisatie, financiën, marketing, interne 
samenwerking, relatiebeheer. 

2001 – 2014  Quality Coaching BV 

Directeur / eigenaar / oprichter 
- Tevens Quality Careers en QC Vacaturebank 

1996 – 2001  Start Kans 

Vestigingsmanager Groningen 
Landelijk projectleider Psychiatrie (SE) 

 Beschikbaar als: 
Project- of interimmanager in Noord Nederland in uiteenlopende branches 
(van techniek, zorg, overheid, events, produktie tot onderwijs). 

 Crisis-management 
Bijvoorbeeld in het geval van ziekte, conflict of disfunctioneren 

 Verander-management (efficiëntie, organisatie of mens) 
Bijvoorbeeld op het gebied van: 

- Verbeteren interne processen en samenwerkingen 
- Innovatie 
- Cultuuromslag 
- Creatief en/of marktgericht ondernemen 
- Duurzaamheid 
- Gezondheidsmanagement 
- Externe samenwerking / Relatiebeheer 

 

 
 
J.H.Jansenstraat 17a 
9713 HS te Groningen 
 
Postbus 9503 
9703 LM te Groningen 

 
J.Adamse@MeneerRegezma.nl 

 

085-4018235 
06-53732146 

  

 

Geboortedatum: 
17 augustus 1965 

 

- Doel- en resultaatgericht 
- Geduldig 
- Nieuwsgierig en leergierig 
- Ondernemend, creatief en 

inventief 
- Verbinder 
- Motivator / inspirator 
- Coach 
- Strategisch 
- Brede ervaring in verschillende 

branches 
- Zeer groot netwerk in Noord 

Nederland  

 

 

 
Kenmerkend 

 



 

       Management Palmares 
Quality Coaching (2001 – 2014) 
Dit jobcoachbedrijf heb ik vanaf nul opgebouwd tot een grote, succesvolle 
en innovatieve speler op de noordelijke arbeidsmarkt. 
In 2014 heb ik het bedrijf succesvol verkocht (samen met de zuster-
organisaties Quality Careers en QCVacaturebank) aan een noordelijke GGZ-
instelling. Op dat moment hadden we 36 medewerkers (HBO) in vaste 
dienst. 
 
Start Kans (1996 – 2001) 
In 1996 begonnen als nieuwe vestiging binnen een landelijke Start-
organisatie. Na 5 jaar is deze vestiging uitgegroeid tot een veelzijdig en 
dynamisch re-integratiebedrijf met 35 medewerkers. We waren 
verantwoordelijk voor 50% van de landelijke omzet. Naast vestigings-
manager was ik ook projectleider van verschillende pilotprojecten 
(waaronder landelijk projectleider Supported Employment voor mensen 
met Psychische problematiek). 

 
Meneer Regezma (2014 – heden) 

- Zie www.MeneerRegezma.nl 
“Wij zijn uw aanspreekpunt en dienstverlener, binnen een uniek concept op 
het gebied van re-integratie- en gezondheidsmanagement voor bedrijven”. 
Beoordeling Blik op Werk-keurmerk 2018:  

- Het cijfer 8.4 (opdrachtgevers) en 8.8 (cliënten) – 4 sterren 
 
Blue Skies Festival (2015 – heden) 

- Zie www.BlueSkiesFestival.nl 
- Zie ook website “Onze Blue Mission” 

Afgelopen 3 jaar heb ik (onbezoldigd) het Blue Skies-concept ontwikkeld, 
de organisatie opgezet en de Blue Skies-community opgebouwd. Op dit 
moment zijn er 87 Blue Skies-partners en 1786 actieve Blue Skies-volgers. 
Lees ook het volgende artikel uit het Dagblad van het Noorden:  
Blue Skies Festival: 5 dagen lang duurzaamheid in Groningen 
 
AXSIO – Eigen regie bij verzuim (2015 – heden) 

- Zie www.AXSIO.nl 
We voeren alleen opdrachten uit op aanvraag 
 

 
 
Opleidingen 

1999 – 2000  Management-opleiding (Start) 

1986 – 1993  Hanzehogeschool te Groningen (PABO)  
1983 – 1986  MTS-autotechniek te Apeldoorn 

1977 – 1983  HAVO te Oosterwolde  
 

      Anderen over mij als directeur/manager 
- Een toegankelijke leider die snel en doelgericht te werk gaat. 

Daarbij verliest hij de (commerciële) organisatie doelstellingen 
nooit uit het oog. Succes gegarandeerd ! 

- Slim en strategisch sterk, hij is ons altijd een paar stappen voor. 
- Een voorbeeld van een succesvolle maatschappelijk verantwoorde 

ondernemer. 
- Standvastig in zijn visie en principes en geeft nooit op. 
- Hij koppelt durf en daadkracht aan innovatie en creativiteit. Daar 

zijn mooie resultaten uit voortgekomen. 
- Wanneer slaapt die man !?  

 

 
 
 
 

 
Management tools 

   

O.a. bekend met: 

Socratische intervisie methode 

CDP-model  

Huis van Werkvermogen 

Projectmanagement-modellen 

Change-management-modellen 

Coachend leidinggeven 

 

Dit zie ik al belangrijke succesfactoren 

voor het gewenste resultaat: 

- duidelijke doelstellingen 

- heldere afspraken 

- goede communicatie 

- goede samenwerking  

- plezier, betrokken- en 

bevlogenheid 

- durf en daadkracht 

- vertrouwen 

- voortvarendheid en gepast 

geduld 

- gezondheid (fysiek en 

mentaal) 

- samen successen vieren 

- passie en ambitie 

 

 

“De enige constante is verandering! 

Dat zal best, maar we zijn niet erg 

ingespeeld op deze constante” (Willem 

Mastenbroek) 

 

 

  Interesses 
- Sporten 
- Duurzaamheid 
- Columnist “Kijk op het Noorden” 
- Actief lid VNO-NCW/MKB Noord. 
- Actief als (onbezoldigd) 

organisator van verschillende 
maatschappelijke projecten en 
organisaties. 

 

 

 

  

http://www.meneerregezma.nl/
http://www.blueskiesfestival.nl/
https://blueskiesfestival.nl/over-blue-skies/
https://blueskiesfestival.nl/partners/
https://www.dvhn.nl/economie/Blue-Skies-Festival-vijf-dagen-duurzaamheid-in-Groningen-23029068.html
http://www.axsio.nl/

