COEN JUTTE
Coen Jutte, the first keynote about change that
is practical ánd fun.

Categorie
Human Capital, Innovatie, Communicatie,
Leiderschap, Duurzaamheid, Gezondheid,
Voeding & Welzijn, Theater & Entertainment,
Management, Human behavior

Type
Muzikant, Entertainer, Keynote speaker

Inzetbaarheid
Keynote spreker, Workshops

Talen
EN, NL

Afkomstig van
Nederland

Biografie
Hij begon als pianist aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag, werd ingenieur
aan de TU Delft en startte als consultant bij
Alfabeeld, een eigenwijs organisatie-advies
bureau in Amsterdam. Op zijn 35E besloot hij tot
een grote verandering: hij wilde het theater in en
heeft een aantal muzikale cabaret-programma’s
mogen uitvoeren in de Nederlandse theaters.
Later is hij deze vorm ook gaan inzetten voor
bedrijven en congressen. Na enige tijd
verbonden te zijn geweest aan Aberkyn, een
change leadership firm van McKinsey heeft hij
nu met zijn bedrijf de Nootenkraker als
veranderkundige een bloeiende adviespraktijk
over groei, leren, veranderen en doorbreken van
patronen.

Coen Jutte studeerde af in Delft als
werktuigbouwkundig ingenieur, had les op het
Koninklijk Conservatorium te Den Haag (piano)
en begon zijn carrière bij Alfabeeld, een
eigenwijs organisatie-advies bureau uit
Amsterdam. Juist toen hij daar partner kon
worden bood TV-persoonlijkheid Rob Kamphues
hem aan om samen een cabaret-programma te
maken. Hij koos voor deze verandering, voor dit
avontuur en maakte aansluitend ook een
soloprogramma, nadat hij in de finale was
gekomen van het Amsterdams
Kleinkunstfestival.
Dit soloprogramma over psychologie, menselijk
valkuilen, veerkracht en optimisme vormde de
basis voor de vele cabaret-op-maat optredens
die hij jarenlang voor honderden bedrijven heeft
mogen verzorgen. Daar ontdekte en
ontwikkelde hij zijn kracht om bij groepen een
zodanige veiligheid te creëren, dat mensen echt
openstaan voor veranderingen.
CEO van DSM en invloedrijkste Nederlander
Feike Sijbesma zei onlangs over Coen: Coen voelt
perfect aan hoe hij mensen in de corporate
wereld echt los kan krijgen.
Gaandeweg is Coen daarom de laatste jaren ook
weer bedrijven en teams gaan begeleiden. Na
enige tijd verbonden te zijn geweest aan
Aberkyn, een change leadership firm van
McKinsey heeft hij nu met zijn bedrijf de
Nootenkraker als veranderkundige een
bloeiende adviespraktijk. Met zijn gelijknamige
‘motivational speech’ is hij een veelgevraagd
spreker over groei, leren, veranderen en
doorbreken van patronen.
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