JAN JONKER
Wil je Jan Jonker boeken? Assemblee Speakers
is het officiële boekingskantoor van Jan Jonker.
Hier kun je een optreden boeken van Jan Jonker,
Vraag een offerte aan bij onze boekers. Het
verplicht je tot niets.

Tijdslijn

Categorie

2014

Innovatie, Duurzaamheid, Business &
Management, Energie, Klimaat & Milieu,
Wetenschap & Onderwijs

Chairman Advisory council
Duurzom

Type

2012

Expert | Thought leader, Wetenschapper,
Visionair | Innovator, Auteur

Member NWO Research
program New Business
Models

2011
Member Advisory Board
Rank a Brand

Inzetbaarheid
Keynote spreker, Dagvoorzitter/ Presentator,
Workshops, Debat

Talen
EN, NL, DE, F

Afkomstig van
Nederland

Biografie
Jan Jonker is een hoogleraar Duurzaam
Ondernemen. Hij wordt beschouwd als een van
de meest invloedrijke Nederlanders op het
gebied van duurzaamheid. Jonker zet zich met
veel passie in voor duurzaam ondernemen en
innovatieve en gedurfde projecten die met dit
onderwerp te maken hebben. Volgens hem
komt het duurzaamheidsvraagstuk kijken bij
alles wat wij in de maatschappij doen. Het is
volgens hem dan ook niet alleen een
bedrijfskundige, maar vooral een
maatschappelijke kwestie. Alle tijd en energie
van Jan Jonker gaat naar duurzaam

ondernemen en de strategische,
organisatorische en veranderkundige vragen die
daar bij horen.
Jan Jonker staat bekend als een activistische en
ondernemende hoogleraar met ‘haast’. Wil
graag ‘radicaal’ werken aan
duurzaamheidsvraagstukken en hij wil het ‘nu’.
Zijn onderzoeksinteresse ligt op het snijvlak van
strategie, transitie en duurzaamheid,
voornamelijk gericht op de ontwikkeling van
nieuwe business concepten/modellen en
strategieën. Duurzaam ondernemen is in zijn
visie een organisatievraag in en tussen
organisaties met sterke veranderkundige
aspecten. Kenmerkend voor zijn aanpak is het
werken met grote groepen mensen om met
elkaar plannen te realiseren. Samen werken aan
transitie is daarbij het leitmotiv. Al jaren is hij op
alle mogelijke plaatsen in de wereld visiting
professor. Ook werkt hij al een leven lang als
management consultant.
Vanaf 1 januari 2014 is Professor Jonker voor
twee jaar benoemd op de Chair d'excellence
Pierre de Fermat. Deze prestigieuze
wisselleerstoel biedt internationale
onderzoekers de mogelijkheid om hun
onderzoek uit te breiden naar de regio Midi
Pyrenees in Zuid-Frankrijk. Jonker zal zich daar
vooral gaan bezighouden met de ontwikkeling
van nieuwe regionale business modellen in
Internationaal vergelijkend perspectief.
Daarnaast is een belangrijk onderdeel van de
stoel het bevorderen van kennisuitwisseling
tussen studenten, wetenschappelijke
medewerkers en bedrijven. Gedurende deze
periode zal Jonker verbonden zijn aan de
Toulouse Business School (TBS) een zogeheten
Grande Ecole waar hij de afgelopen jaren al
onderwijs heeft gegeven.
Onderscheidingen
In oktober 2018 heeft Jan Jonker een koninklijke
onderscheiding ontvangen en is hij benoemd tot
Officier in de orde van Oranje Nassau vanwege
zijn activiteiten als hoogleraar Bedrijfskunde, in

het bijzonder Duurzaam Ondernemen, aan de
Radboud Universiteit (2011 – heden); als
hoogleraar op de parttime wisselleerstoel Chaire
d’Excellence Pierre de Fermat van Region Midi
Pyrenees aan de Toulouse Business School in
Frankrijk (2014 – 2016), en als delegatieleider van
het Frans-Nederlands Economisch Jaar (2015 –
2016).
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