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Drs Jan Hopstaken (1964) studeerde Bestuurskunde van 1982 tot 1989 aan de Universiteit 
Twente. Bestuurskunde was geen toevallige, maar een bewuste keuze om meer te leren 
over de werking van overheids- en not-for-profit-organisaties. Met de afstudeerrichting 
‘Beleidsontwerp en beleidsevaluatie’, de specialisatie Bedrijfseconomie voor de collectieve 
sector en een afstudeeropdracht over publiek-private samenwerking, gaf hij al vroeg richting 
aan zijn carrière. 
Na eerst werkzaam te zijn geweest als onderzoeker bij een universiteit, als financieel 
medewerker en controller bij een provincie en een grote gemeente, startte Jan in 2001 
samen met Jitze de Haan (zie ook: www.hopstakenendehaan.nl) zijn eigen bedrijf. Daar 
waren tal van redenen en aanleidingen voor, maar één daarvan was om met grotere 
regelmaat betrokken te zijn bij sturings- en beheersingsvraagstukken in verschillende 
overheids- en not-for-profit organisaties. En dan vooral complexe (be)sturings- en 
beheersingsvraagstukken, op het snijvlak van bestuur, strategie en uitvoering. 
Het bestuur en/of de top van een organisatie constateert dat de gewenste doelen en/of 
resultaten niet worden behaald. Het zo integraal en feitelijk mogelijk analyseren van zowel de 
harde als de hardnekkige kant van dergelijke vraagstukken, conclusies trekken, 
aanbevelingen doen, die implementeren en laten werken met de mensen die het echte werk 
doen, zijn voor hem de mooiste opdrachten. 
Sinds 2001 heeft hij tal van stuur en beheersopdrachten uitgevoerd bij o.a. gemeenten, 
onderwijsinstellingen en de laatste jaren in de rechtspraak. 
Op basis van verschillende assessments is Jan als volgt te typeren: 

• Doel- en resultaatgericht, behoefte om te sturen maar niet autoritair; 
• Mensgericht, sterk in relaties (bindt mensen); 
• Inhoudelijk en analytisch sterk; 
• Nieuwsgierig; 
• Open werkhouding, teamspeler; 
• Hoge beslisvaardigheid; 
• Ziet grote lijnen; 
• Communicatief sterk; 
• Grote behoefte aan variatie in het werk. 

Als vrijwilliger heeft Jan o.a. zitting gehad in een Raad van Toezicht van een VO-instelling, is 
hij redactielid van het Tijdschrift voor Public Governance, Audit en Control en vice-voorzitter 
van de Nederlandse IJshockey Bond.  
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