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Curriculum Vitae 

 
 
Personalia 
Naam: drs. J.A. Cronick (Jennifer) 
Geboortedatum: 8 februari 1970 
Burgerlijke status  geregistreerd partnerschap,  

moeder van twee dochters (‘05 en ‘07) 
Nationaliteit Nederlands en Amerikaans 
 
Opleiding 
 
• V.W.O., Hervormd Lyceum Zuid, Amsterdam  
• Psychologie, Universiteit van Amsterdam, richting: Arbeids- en Organisatie 

Psychologie, specialisatie Psychologie van Arbeid en Gezondheid 
• Coaching van Verandering, Multi di Mens. Een tweejarige opleiding op het gebied 

van procesinterventies: coaching van verandering op individueel, team en 
organisatieniveau.  

 
Cursussen 
 
• Juridische aspecten van Mediation, Van der Hoeven en Nelissen 
• Transformatieve mediation, Hugo Prein 
• Persoonlijke effectiviteit, De engergiespiegel 
• Arbeidsrecht, Merlijngroep.  
• Mediation en Verandermanagement, Merlijngroep. 
• Van Onderhandelen tot Mediation, Van der Hoeven en Loots. Een NMI erkend 

opleiding tot Mediator. 
• Groot aantal trainingen binnen GITP gevolgd over de diverse disciplines heen w.o. 

Strategisch adviseren, div. Management trainingen, Coachend Leidinggeven, 
Projectmanagement, Commerciële vaardigheden, Adviesvaardigheden. 

 
Registraties: 
Lid van het NOBCO, 
CRKBO-registratie. 
 
Geboren en deels opgegroeid in de Verenigde staten. 

Jennifer Cronick richt zich met name op het vergroten van Impact 
en Effectiviteit door het aanbieden van nieuwe zienswijzen op ‘de’ 
werkelijkheid. Door opnieuw waar te nemen en te kijken naar 
eigen, maar ook naar andermans kwaliteiten, doelen, standpunten, 
gevoelens en belangen, worden openingen helder die voorheen 
niet mogelijk leken. Met name in veranderingsprocessen, en in de 
communicatie en samenwerking met anderen biedt dit nieuwe 
kansen om uw doelen te bereiken. 
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Loopbaan 
’10- 
heden 

KIEK inCo, Zelfstandig ondernemer. Begeleiding en ontwikkeling van 
individuen, teams en organisaties. Met name gericht op het vergroten van 
Impact en Effectiviteit. 
 

 

’07 – ‘10 Manager Ontwikkelprogramma’s, TNO Bouw en Ondergrond te 
Utrecht/Delft. Adviseur voor directie en management in ontwikkelbeleid 
van het Kerngebied Bouw en Ondergrond. Manager van diverse 
Management en Talent Development programma’s, Coördinator  van 
overige opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s, ook over de 
organisatieonderdelen heen. Interne coach en mediator. 
 

 

’06 – ‘07 Adviseur Personeel en Organisatie, TNO Bouw en Ondergrond, Utrecht. 
P&O-adviseur voor een Business Unit van het kerngebied (120 man), en 
projectmanager van Talent Development programma’s van het 
kerngebied. 
 

 

'99 – '06 (Senior) trainer/adviseur/mediator, GITP Opleidingen, Tilburg 
Projectleiderschap, producthouderschap (alle trainingen m.b.t. 
onderhandelen), acquisitie, training, advisering en coaching. 
 

 

'97 –'99 Bedrijfspsycholoog: psychologisch onderzoek, assessments, loopbaan- en 
functioneringsbegeleiding, werving & selectie,  
GITP Bedrijfspsychologie, Amsterdam 
 

 

'96- '97 Trainee bij GITP International b.v., Centrum voor Loopbaanontwikkeling,  
‘s-Hertogenbosch 
 

 
Speciale aandachtsgebieden 
• Onderhandelen, conflicthantering en mediation 
• Commerciële- en adviesvaardigheden 
• Coaching, zowel individueel als in groepen 
• Management development: o.a. management traineeships, midden kader, hoger kader. 
• Persoonlijke effectiviteit, waaronder time- en zelfmanagement 
• Competentieontwikkeling en performancemanagement 
 
Branche ervaring met name in: 
• Technisch georiënteerde organisaties 
• Research and Development 
• Financieel zakelijke dienstverlening  
• Industrie, Productie-, en Handelsbedrijven  
• Overheid, m.n. ministerie van Veiligheid en Justitie 
• Juridische dienstverlening 
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Diversen 
Ervaring in training en advisering in een internationale context, m.b.t. diverse 
onderwerpen 
• SCA Hygiene products, Europe: Management Development (MD) 
• PepsiCo, Europe: MD 
• EADS, Europe: MD 
• PLIVA Pharmaceuticals, Europe: MD 
• Rechterlijke macht, Suriname: MD en Persoonlijke Effectiviteit 
• Elsevier CIP, Worldwide: Commercial Skills 
• Shell Global Solutions, Worldwide: Consultancy skills 
• Heineken, Worldwide: Consultancy skills 
• DSM: Leadership and Change 
• Boskalis: From support to Business Partner 

 
 


