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Persoonlijk profiel: Communicatief, integer, open en creatief
Het is mijn passie om, binnen de transitie naar een nieuwe economie bedrijven, kennisinstituten en overheden te verbinden
en te begeleiden met een praktische en helder gevisualiseerde aanpak. Ik verbind graag technologische mogelijkheden met
concrete producten en diensten geënt op smart industry, bio-based economy, nieuwe businessmodellen, nieuwe
technologieën en productiemethoden.
Tot mijn taken behoren:
begeleiden van managers en groepen in verandertrajecten in het kader van innovatie van diensten, producten en
processen;
samenbrengen en begeleiden van ondernemerscollectieven rondom lokale en regionale economische opgaven.
cross-overs realiseren tussen verschillende sectoren, zowel in bij bedrijven als bij overheidsorganen;;
organiseren van participanten op thematiek en houden van inspirerende workshops;
consultant bij complexe vraagstukken en transities op het terrein van innovatie, waaronder het ontwikkelen van
methoden en processen, het adviseren, het evalueren en het rapporteren;
leiden van projecten t.a.v. resultaat, tijd, kwaliteit en geld.
opzetten en leiden van innovatief onderzoek waarin strategische innovatie de boventoon voert; o.a. in de
domeinen van duurzame innovatie, energietransitie, gebouwde omgeving, industrie en MKB sector;

Relevante werkervaring: Innovatie consultancy, duurzaam design en inspiratie workshops
2015 - heden
Verantwoordelijkheid:
Resultaten:
Vaardigheden:

2001 - 2015
Verantwoordelijkheid:

Resultaten:

Vaardigheden:

2014 - 2015
Verantwoordelijkheid:
Resultaten:
Vaardigheden:

John Schraven Innovation Design, Bennekom johnschraven.nl
Eigenaar/ zelfstandig ondernemer.
Project crossovers Provincie Gelderland. Ontwikkeling van Collectieve Innovatie Methode
Projectleiding, procesbegeleiding, strategie, visieontwikkeling en roadmapping

Sr. Consultant Verandermanagement
TNO Building Environment, Business unit Innovation & Policy, Delft
TNO Industrial Technology, Eindhoven
Technologie verbinden met bedrijven en adviseren op strategisch niveau van organisaties.
Procesbegeleiding in complexe innovatietrajecten in een multi stakeholder setting.
Projectleiding productontwikkeling, design en innovatie.
Ontwikkelen van innovatiestrategie voor consortia en het vertalen in concrete acties voor
alle belanghebbenden. Herinrichten van productportfolio’s bij bedrijven. Ontwikkeling van
tools en methoden voor innovatieversnelling (MiXT, CIM) visieontwikkeling, bedrijfsstrategie en roadmapping voor (MKB)bedrijven. B.v. Transmo
Boeien, binden en bewegen van stakeholders, consortium vorming, collectieve doelen
vertolken, handelingsperspectief ontwikkelen en het faciliteren van innovatieprocessen.
Integraal modulair ontwerpen, supervisie product ontwikkeling en inrichten van product
portfolio’s Hartmann Tensoval, TNO Arbeid en Uneto-VNI Branche Businesscase

Innovatie adviseur
Detachering bij Provincie Gelderland afdeling economie, Arnhem
Vanuit het topsectorenprogramma en binnen het deelprogramma maakindustrie een
bijdrage leveren aan een beleidsvisie voor de nieuwe bestuursperiode.
Voor het voetlicht brengen, valideren en toepassen van de Collectieve Innovatie Methode.
Analyseren, structureren en visualiseren van het innovatiespeelveld in oost Nederland (o.a.
maakindustrie) en advies geven m.b.t. strategische keuzes daarin.

2015 - 2016
Verantwoordelijkheid:
Resultaten:
Vaardigheden:

1989 - 2000
Verantwoordelijkheid:

Resultaten:

Vaardigheden:

1986 - 1988
Verantwoordelijkheid:
Resultaten:
Vaardigheden:

Partner @ Innovatiepartners B.V. Zutphen
Mede oprichter/ eigenaar
Onderlegger financiële tafel Gelders Energieakkoord, Essay Van Macht Naar Kracht in
samenwerking met Het Groene Brein
Analyseren, structureren en visualiseren van het innovatie speelveld en advies geven m.b.t.
strategische keuzes daarin.

Partner & Sr. Design Consultant
Enthoven Associates Design Consultants (EADC), Antwerpen
Zelfstandig verwerven en uitvoeren van designopdrachten. Deelverantwoordelijk voor
leiding van het bureau. Account management, project management en verantwoordelijk als
systeembeheerder voor de ontwikkeling van CAD applicaties.
Design en industrieel productontwerpen, met ruime internationale ervaring in het
ontwikkelen van meer dan 100 innovatieve producten (B.V. Bova Magiq, Barbecook, Röwa
Genio, en Hansen transmissions P4 transmissiekast voor in windturbines).
Projectleiding en design strategie voor verschillende klanten (concept) design ontwikkelen
in aanvang van het ontwerpproces, uitwerking van voorstellen d.m.v. schetsen en 3d CAD.

Tekenaar / constructeur
Ingenieursbureau VIS B.V. Elst
Uitwerken van ontwerptekeningen in de proces-, regel- en energietechniek en het
bespreken daarvan bij vaktechnici en opdrachtgevers.
Bijdrage aan automatisering voor o.a. Heinz, Akzo, Honig en de Nijmeegse energiecentrale.
Ontwikkelen van heldere proces- en stroomkringschema’s op CAD/CAE systemen.

Nevenfuncties: Hogeschooldocent, universitair gastdocent en bestuurslid
2017 - heden

2015 - heden

Begeleiden studenten circulaire economie en begeleiding studenten
afstudeeropdracht commerciële economie
VU Universitair gastdocent, Minor Technology Entrepreneurship
Innovatiestrategie en roadmapping.

2014 - 2016

WUR Universitair gastdocent, Master cursus Technology Innovation & Strategy
Aanbieden en beoordelen van een korte master training in 4 weken voor innovatiestrategie

2014 - heden

HU Hogeschooldocent, Creating Added Value, Master opleiding engineering,
Aanbieden van een lespakket, innovatiestrategie, visieontwikkeling en roadmapping.

2012 - 2016

Bestuurslid, Stichting Vertrouwenspact, Deventer
Sturing geven aan de organisatie Stichting Vertrouwenspact

1997 - 2005

Docent Hogeschool DAE
Design Academy Eindhoven, Afdeling Man & Mobility
Opleiden, begeleiden en beoordelen van (eindexamen)studenten.

1993 - 2000

RUCA Universitair gastdocent RUCA, Autodesk University en anderen
Lezingen Collaborative Design en Engineering.

Opleidingen / workshops / master classes
1985-1989

Design Academy Eindhoven Voorh. Academie Industriële vormgeving Eindhoven
Cum laude Productontwerpen Bachelor Industrial Design
Eindexamenprojecten o.a. voor Océ en FotoQuelle

2010

Create2connect Training duurzame ontwikkeling, Soest
Training gericht op duurzame innovatie en veranderingsprocessen d.m.v. het ‘Change Lab’.
Dit is een praktische toepassing van Theory U, een aanpak voor leiderschaps- en
organisatieontwikkeling van complexe veranderprocessen met veel stakeholders.

2006 - 2008

TNO Drift i.s.m. Erasmus Universiteit, transitie management, Rotterdam
Training en kennisontwikkeling transities en maatschappelijke innovatie via
'versnellingssessies'. In samenwerking met Prof. Jan Rotmans. In deze kennisbijeenkomsten
werd actuele kennis op het gebied van transities uitgewisseld en ontwikkeld.

2002 - 2003

Groepsdynamica, Soest
Ervaringsgerichte training van meerdere weekenden met als rode draad de kwaliteiten van
eenieder in de groep, in de context van het groepsdynamische proces.
Daarnaast heb ik gedurende mijn gehele professionele carrière verschillende masterclasses
en workshops gevolgd op het gebied van Duurzaamheid, Cradle2Cradle, MVO,
projectmanagement, Circulaire Economie en gebiedsinrichting

Anders

Publicaties, Awards & Patenten
Publicaties

Klik hier voor een complete lijst met publicaties en rapporten

2001 BOVA

Red Dot Award Product design Bova Magiq
Design prijs voor het productdesign van een autobus voor de firma Bova (nu VDL) in
Valkenswaard. Een prestatie van het hele designteam.

1998 UNIBIND

iF design Award Product design UNIBIND binding system
Voor het productdesign van een inbindsysteem voor de firma UNIBIND in België.

Patenten
1997

SOUDAL PU mixing system

1992

SOUDAL Spuitbus voor het doceren van twee componenten onder druk

European Patent EP0975533, Publication No.: WO/1998/043894, International Application
No. PCT/BE1997/000096
European Patent EP0598851B1, Publication No.: WO 93/08099, International Application No.
92921583.8 In samenwerking met Ton Baeten.

Talen
Nederlands
Engels
Duits

Moedertaal
Spreek- en schrijfvaardig
Spreek- en leesvaardig

Referenties
Aanbevelingen

Zie bijgevoegde link voor meer informatie.

Project portfolio

johnschraven.nl

Getuigschriften

TNO, Design Academy

Vrije tijd
Gezin

Zwemmen

Aikido

Wandelen

