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Curriculum Vitae van Peter Gelens CMC 

 
Peter Gelens (1957) is sinds 2011 partner/ eigenaar van 
areaconsult en werkt als verandermanager, procesbegeleider, 
trainer en coach. 
 
Hij is bereikbaar op telefoonnummer  
06 –5 168 6000 of via e-mail: petergelens@areaconsult.nl 
 
 
 
 

 
Peter heeft een trainers- en HRM- achtergrond. Deze heeft hij enkele jaren geleden aangevuld met 
een universitaire veranderkundige opleiding bij het SIOO. 
 
Hij heeft bijzonder ruime ervaring in het leidinggeven aan veranderprocessen als (interim) manager 
op HRM -afdelingen, en als coach van management, professionals en directie. Hij doet dit met name 
in zorg, welzijn, overheid en onderwijs. 
 
Zijn missie is om opdrachten uit te voeren die van maatschappelijke waarde zijn. “Het beter 
achterlaten dan hij het aangetroffen heeft”. Waarbij het herstellen van verbindingen, het versterken 
van werkplezier en verbeteren van de resultaten van de organisatie, voor Peter cruciale doelen zijn.  
 
 
Veranderprocessen  
Verandering is nodig om te blijven anticiperen in een snel veranderende wereld. Organisaties moeten 
leren anders naar dingen te kijken en nieuwe inzichten op te doen, disfunctionele patronen te 
herkennen en te doorbreken. Peter werkt als verandermanager waarbij hij focust op de vitaliteit van 
mens en organisatie, en het herstellen van de dynamiek van processen. Enkele voorbeelden van 
opdrachten die hij uitgevoerd heeft: 
 

• Begeleiden en coachen van clustermanagers in veranderproces │ Fusie, werkprocessen 
aanpassen, cultuurverandering │ Diverse zorginstellingen   

• Versterken van 100 teams, samen met werkplekleren CSS Breda │ Prisma, 
gehandicaptenzorg 

• Faciliteren proces voor teamsamenwerking om passend onderwijs te kunnen invoeren │ 
Basisschool de Wissel  

•  Interim HR -manager en projectmanager HR. Verbeteren resultaten P&O, ondersteuning 
transitieproces in de richting van een meer klantgerichte organisatie. Samenvoeging van 
twee afdelingen (P&O en personeelsbeheer); herontwerp functiehuis, implementatietraject 
zorg op maat vanuit “in voor zorg” │ Van Neynselgroep, ouderenzorg (project van 19 
maanden) 

• Begeleiden HR bij het formuleren van strategisch HR vanuit principes “klant centraal” en 
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“werken vanuit je hart” │ HilverZorg, ouderenzorg  
• Begeleiden van fusieproces van facilitaire afdeling │ETZ – ziekenhuis 
• Projectmanager “van werkdruk naar werkgeluk” │Bravis – ziekenhuis 
• Versterken van autonomie van professional /ontwikkeling van zelforganiserende teams│  

Diverse zorginstellingen (thuiszorg, GGZ, jeugdzorg) 
• Trainen en coachen van gemeentelijke organisaties, zowel teams op de werkvloer als 

directieteams, Colleges en Raad │  Gemeente Breda, Goirle, Werkendam, Moerdijk, 
Zevenaar, Westervoort 

 
 
Ontwikkeling van medewerkers 
Ontwikkelen is in de visie van Peter een proces van leren, veranderen, samenwerken en innoveren. 
Bijvoorbeeld:  

• Docent Verandermanagement en organisatiekunde │ Avans+. 
• Coachen en trainen van drie management-/directielagen (122 deelnemers) binnen 

fusieziekenhuis bij veranderopgave │ Bravis – ziekenhuis 
• Coachen diverse leden Raad van Bestuur │diverse zorginstellingen 
• Verzorgen intervisie voor schooldirecteuren │ROC West – Brabant 
• Begeleiden van veranderproces en coachen MT │gemeente Goirle 
• Opzetten en uitvoeren van diverse leiderschapsprogramma’s │ZorgSaam Zeeuws –

Vlaanderen │Pleyade  
• Coachen en trainen HR-afdeling │Groenhuysen  

 
 
Opleiding 

• Opleiding Theorie U │ 2018  
• Intervisie via netwerk OoA │ 2016 – 2017  
• Cursussen │ Hypnotherapie NLP │Moderator metaplan techniek │ trainer creatieve 

technieken │ Socratisch Coach │ cultuurverandering met Hofstede model │waarderend 
vernieuwen │2014 – 2016  

• Universitaire opleiding tot gecertificeerd managementconsultant (CMC)│ afgerond maart 
2014 

• Project – en senior projectmanagement │ 2000 
• Hoger management ISW │ financieel en personeelsmanagement │ 1987 – 1989 
• Communicatie en gesprekstechnieken │ post-hbo │ 1978 - 1980 
• Pedagogische academie │ 1975 – 1978 

 
 
Werkervaring 

• Managing partner areaconsult │ verandermanager, consultant, trainer │ 2011 - heden 
• Directeur -eigenaar ideerijk │ adviseur, trainer en coach │ 2005- 2011 
• Directeur ooverbruggen │ 2003 - 2005 
• Sr. adviseur Wissenraet & van Spaendonck │ 2000 – 2002 


