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Jeske Leeters 

Wie is....?
Jeske heeft een 
(internationale) achtergrond 
in organisatieontwikkeling, 
management en HRM. Zij is 
een pragmatische, betrokken, 
mens- en resultaatgerichte 
bruggenbouwer tussen 
theorie en praktijk. 
Haar ervaring met zowel 
het perspectief van 
management, HRM als van 
medezeggenschap wordt 
door haar opdrachtgevers als 
extra waardevol benoemd.

Contact:
http://www.zephyrcoaching.nl
06 542 20 125
info@zephyrcoaching.nl

Werk en opleiding
2014  -  nu  Zéphyr Coaching, zelfstandig adviseur en coach
2017  -  nu Lid Factor Vijf Gezelschap
2009  -  2014 Senior organisatieadviseur en trainer/coach bij Mede BV, Houten 
1997  -  2009  Senior Manager, Projectmanager en HR Consultant bij Randstad Nederland en  

Randstad HR Solutions, Amsterdam
1992  -  1997 Key Account Manager Frankrijk, Stone Fashion Group, Parijs

2013   Leergang Managementcoaching en Leiderschapsontwikkeling, NCOI
2004  -  2005 Senior Management Leergang, Twijnstra en Gudde 
1991   Franse Taal en Letterkunde, Universiteit van Amsterdam
1990   Franse Taal en Letterkunde en Cultuurwetenschappen, Sorbonne & Alliance Française, Parijs
1988   Gymnasium, Titus Brandsma Lyceum, Oss 

Voor welke vragen 
kun je bij Jeske terecht

• Hoe versterken we de talenten, expertise en inzetbaarheid 
van mensen?
• Hoe versterken we de kwaliteit van de dialoog en de 
besluitvorming in onze organisatie?
• Hoe kunnen we onze organisatieverandering in goede 
banen leiden? En hoe werken we als directie, HR en de OR 
daarbij optimaal samen?
• Hoe kunnen we de ontwikkeling en performance van onze 
leidinggevenden (verder) versterken?
• Hoe zorgen we voor effectief HR beleid, zowel op 
strategisch, tactisch en operationeel niveau? 
• Hoe vergroten we de effectiviteit van onze teams? 
(teamontwikkeling, procesbegeleiding bij complexe 
besluitvorming)

Jeske begeleidt organisaties, teams en professionals bij verander- 
en ontwikkeltrajecten, met name op het gebied van HRM/HRD, 
management development en sociale innovatie.
Jeske is inzetbaar als procesbegeleider en adviseur bij vraagstuk-
ken rondom duurzame inzetbaarheid, leiderschapsontwikkeling, 
strategisch personeelsbeleid, medezeggenschap en bij complexe 
verander- of besluitvormingstrajecten. Daarnaast verzorgt zij di-
verse trainingen en workshops en begeleidt zij Koerskaart sessies: 
een ‘serious game’ waarbij deelnemers worden geïnspireerd 
om op een praktische manier aan de slag te gaan met actuele 
 thema’s in hun organisatie.
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