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Een spiksplinternieuw format bedenken voor mediabedrijven. Octrooihouder zijn van Juzzle®. Een
effectieve app ontwikkelen op het gebied van winkeldiefstal. Of het bouwen van een vraaggestuurde
onderwijsmodule. Als ontwikkelaar pur sang zijn ze voor mij onderdeel van één en hetzelfde thema: het
op een creatieve manier bijdragen aan een verhoogd welzijn van de mensheid en dus aan de
maatschappij. Dat adagium is leidraad in mijn bestaan, zeker nadat ik ooit met de eindigheid ervan
werd geconfronteerd. Zowel in mijn rol als trainer/coach bij de Politieacademie of als ondernemer van
mijn eigen bedrijf Formathouse werk ik voortdurend aan vernieuwing, verbetering en ontwikkeling. De
energie die het ene vakgebied me oplevert komt weer ten goede aan het andere. En omgekeerd.
Creatief

Functie(s)

Trainer, coach, docent
Zelfstandig ondernemer

Bedrijf(ven)

Mensgericht

Humoristisch

Taakgericht

Accuraat

Meer over Jeroen

Mijn allerbelangrijkste ervaringen heb ik opgedaan als buurtagent. In het Oude Westen van
Rotterdam werd ik geconfronteerd met een forse drugsproblematiek in een omgeving met veel
etniciteit. Hoe zorg je ervoor dat er een gezamenlijke taal komt waarin iedereen elkaar begrijpt en
ook zodanig dat de overlast tot een minimum wordt gereduceerd. Fascinerend! Met kleuren
konden bewoners de drugsoverlast kwalificeren en werd inzichtelijk waar de knelpunten lagen. De

Politieacademie Rotterdam
Formathouse Gouda

drie boeken die ik heb geschreven van Sterk Blauw tot en met Aanpak Winkeldiefstal hebben hun
oorsprong in die periode. Maar ook ‘Probleemgericht werken in zes stappen’ , als spoorboekje

Specialisatie(s)

voor elke agent binnen de hele politieorganisatie kon ik uitsluitend schrijven op basis van mijn
ervaringen op straat. ‘Pak me dan als je kan’, een app waarmee een winkelier razendsnel een

Ontwikkelen nieuwe concepten
Ontwikkelen onderwijsmodules

winkeldiefstal aan kan geven, idem dito. Een intellectuele invalshoek met een vleugje
boerenverstand. Dat is voor mij een aanpak die werkt.

Publicatie(s)

Kijkend naar het open veld dat toekomst heet, zie ik heel veel mooie producten en diensten die
mensen daadwerkelijk helpen. Aan werk, aan inzicht, aan veiligheid of aan geluk. Kortom een

Probleemgericht werken in zes stappen
Sterk Blauw, De Zaak Calluna [ISBN: 9490045039]
Sterk Blauw Junior, prentboek voor kinderen [ISBN:
9490045020]
Aanpak Winkeldiefstal [ISBN: 9490045055]
App Winkeldiefstal ' 310 winkel.nl'

scala aan mogelijkheden waarbij ik mezelf zie in een leiderschapsprol. Om vanuit chaos te komen
naar structuur en het hele creatieve denkproces daar ook op in te richten. Praktisch en

pragmatisch. Want innovatief zijn kun je ook met de calculator ernaast. Commercieel denken is
niet het privilege van de markt. Ook de creatieve geest kan er wat van.

Recente werkervaring
2007 - heden

Politieacademie Apeldoorn
Trainer/ Coach/Docent

1998 - heden

Formathouse

Directeur eigenaar

2003 - 2007

Politie Rotterdam-Rijnmond

Buurtageant, Buurtregisseur Oud-West

Opleiding
HBO

Integrale Veiligheid-Veiligheidsmanagment Hogeschool Wageningen,
diploma behaald in 2010

HBO

Pedagogische Didactiek, Hogeschool Arnhem, diplma behaald in 2008

