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Luuk   
de Jong Ta len :    

Neder lands ,  Enge ls

Luuk is energiek en 
bevlogen en weet 

snel een persoonlijke 
klik te maken met 
alle deelnemers. 
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 Opleiding 
Bachelor Pedagogiek en Onderwijsadvies.
Masters (drs) Onderwijskunde, Rijksuniversiteit Groningen. 
Specialisatie: Opleidingskunde, didactiek en vergelijkende 
onderwijskunde. Cum Laude.
Bijscholen en studeren, standaard en dagelijkse bezigheid 
voor een learner. Sinds de jaren ’90 heb ik mij doorlopend 
verder ontwikkeld in onderwerpen en vaardigheden die van 
belang waren voor mijn baan en opdracht, of die mij hielpen om 
meer waarde te leveren aan mijn klanten. Topics variëren van 
HRD en management tot sales; van MBA modules en finance tot 
presenteren, duurzaamheid en het bijspijkeren van mijn talen.

Gesert i f iceerd in :

 Innovatie

Learning en Organisatie professional. Mijn leven gaat over 
mensen, talent en organisatieontwikkeling. 'Zonder mensen geen 
resultaat’. Ik geloof in mensen. Mijn visie op management en 
ontwikkeling van medewerkers is gebaseerd op wat mensen nodig 
hebben - betrokkenheid, focus op sterke punten. Na een loopbaan in de 
internationale business, corporate academies en organisatieontwikkeling 
werk ik vanuit mijn eigen bedrijf Delta development als trainer en 
adviseur voor managers en een diversiteit aan teams (o.a. sales, 
marketing, customer service, IT, innovatie, design). Een aanzienlijk 
periode werkte ik voor Interface, pionier wereldwijd leider in 
duurzaamheid. Het was een voorrecht bijgedragen te hebben aan 
Interface’s innovaties en duurzaamheidssucces. Partnering met 
Vitalsmarts was een welkome volgende stap. Duurzame organisatie-
ontwikkeling en duurzaam leren op alle niveaus is mijn focus en ambitie. 
Het Vitalsmarts portfolio betekent daarvoor een perfecte match.
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Ik houd van:   
hardlopen, 
gewoon lopen en 
muziek maken. 
Verder ben ik een 
learner, dus ook 
mijn vrije tijd 
bestaat voor een 
groot deel uit 
leren en lezen. 

 Corporate 
Academies 

Zo komen de echte 
issues gauw op tafel 

en kun je aan     
verbetering werken. 




