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Werkervaring 
 
2006 – heden, Bureau Nicole Schuring 
 

Begeleiding van mensen en organisaties bij veranderingen en complexe trajecten  
Organisatie adviseur – Teamontwikkelaar – Mediator – Coach 
 
Belangrijkste werkzaamheden: 
 

• Begeleiden van (cultuur) veranderingsprojecten 
• Adviseur bij complexe trajecten waar weerstand of draagvlak voor nodig is 
• Regisseur van professionaliseringstrajecten en verbeterprocessen 
• Begeleiding van (de zachte kan van) fusietrajecten 
• Sparringpartner bij organisatie ontwikkelingstrajecten 
• Ontwikkelen en begeleiden van teambuilding sessies 
• Conflictbemiddeling 
• Coaching zodat mensen effectiever en succesvoller worden in hun werk 

 
Opdrachtgevers: 
 
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, Heineken, Gemeente Rotterdam, Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, Pensioenuitvoerder PGGM/A&O Services, pensioenuitvoerder SPF 
beheer, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nationale Voedsel en Warenautoriteiten, Stichting 
van basisscholen de Groeiling, Stichting van basisscholen Panta Rhei, LBP Sight, Tauw BV, 
MTBS. 

 
 
2000 – 2006 Havenbedrijf Rotterdam 
 

Senior manager Human Resources Development (2003 - 2006)  
Sparringspartner bij organisatie vraagstukken op directieniveau en regisseur van 
reorganisaties. Adviseur op het gebied van organisatie- en persoonlijke ontwikkeling. 
Verantwoordelijk voor de uitvoering van het Management Development Programma en het 
corporate opleidingsbudget. 
 
Programma manager interne organisatie verzelfstandiging Havenbedrijf (2002 - 2003) 
Als programma manager betrokken bij de ontvlechting van het Havenbedrijf Rotterdam met de 
gemeente (van gemeentelijke tak van dienst naar overheid NV). Begeleiding van het proces. 
Aandacht voor de samenhang, effectiviteit van de programma organisatie en voortgang van 
de projecten. 
 



Organisatieadviseur (2000 - 2002) 
Begeleiden van afdelingen bij organisatiewijzigingen en veranderingstrajecten. Uitvoeren van 
organisatie onderzoek en begeleiden van teamsessies met het management of losse 
afdelingen. 
 

 
1996 - 2000 Holland Casino 
 

Manager opleidingen (1999 - 2000) 
Ontwikkeling van het opleidingsbeleid van Holland Casino. Coördinatie van dit beleid en 
beheer van het corporate opleidingsbudget. Adviseur, facilitair, ondersteuner en begeleider 
van managers en medewerkers bij opleidingstrajecten. 
 
Manager Facilities (1997 - 1999) 
Aansturing facilitair managers bij alle vestigingen van Holland Casino (matrix organisatie). 
Initiëren (nieuw) beleid en voorbereiden, coördineren en organiseren van de uitvoering. 
 
Projectmanager cultuurverandering horeca (1996 - 1997) 
Begeleiden corporate cultuurproject in de horeca met als doel conceptontwikkeling en 
resultaatverbetering. 

 
 
1993 – 1996 Gemeente Rijswijk 
 

Economisch beleidsmedewerker 
 
 
Opleidingen 
 
1992 – 1994:   Universiteit van Amsterdam, sociologie, organisatie & beleid (diploma) 
1989 – 1992:   HR&O Rotterdam, Lerarenopleiding economie I,II en recht (diploma) 
1981 – 1987    VWO, Rijswijkse Openbare Scholengemeenschap (diploma) 
 
Overige opleidingen en cursussen 

- Deep Democracy (2015) 
- Post-HBO registeropleiding Opleiding in Professionele Communicatie, Phoenix opleidingen 

(2012 – 2015) Diploma NLP practitioner, diploma TA 101-training 
- Leiderschap in het systeem, leiderschap en contracten en Toveren in het donker, Phoenix 

(2012) 
- Werken met  karakterstructuren,  CIO (2010) 
- Groepen in conflict, master module Schouten & Nelissen (2009) 
- Post-HBO mediation, Hogeschool Leiden (2005-2006). Registermediator MfN (certificering in 

2006 en reviewverklaring in 2014) 
- Jong executives programme, INSEAD (mei 2003) 
- Adviesvaardigheden, Schouten & Nelissen (2001) 
- Communicatie Empowerment, NIVE (1996) 
- Projectmanagement, NIVE (1995) 

 

 
 


