
 

 

Wie is Sjoerd? 
 

Sjoerd begeleidt individuen en teams om effectieve en blijvende verandering te realiseren. Zijn kracht 

is: oog voor cultuur en mensen, snel inzicht in knelpunten, inzicht in hoe communicatie loopt en wat de 

dynamiek in een groep is. 

 

De afgelopen jaren heeft Sjoerd veel ervaring opgedaan in het begeleiden van multidisciplinaire teams 

in uiteenlopende (complexe) omgevingen. Zijn werkwijze kenmerkt zich door een transparante, directe 

en resultaatgerichte aanpak. Sjoerd helpt teams hun expertises enthousiast in te zetten voor het 

gezamenlijk resultaat. Dit doet Sjoerd door de focus te leggen op het gezamenlijke doel en het team 

verantwoordelijkheid te laten nemen. Het visueel en daarmee transparant maken van het werk en het 

gedrag helpt om de medewerkers mee te krijgen in de gewenste verandering van gedrag en mindset. 

 

Door eerst aantoonbaar te maken dat processen verbetering behoeven en vervolgens de koppeling 

met het onderliggende gedrag te leggen weet Sjoerd de weerstand voor de verandering tot een 

minimum te beperken. Door deze combinatie behaalt Sjoerd duurzame resultaten welke worden 

gedragen door de mensen. 

 

Door zijn training, coaching en begeleiding krijgen mensen zelfinzicht en zijn ze beter in staat om 

effectief samen te werken, te communiceren en eigen oplossingen te bedenken. Zijn ervaring als Lean 

Black Belt en certificering van Scrum en Scaling Agile maken dat Sjoerd de juiste persoon is voor elk 

veranderings- of verbeteringstraject in uw organisatie. 

 

 

 

  



 

Curriculum Vitae Sjoerd 

 

Personalia 

Naam Sjoerd Wieringa 

Geslacht Man 

Geboortedatum 04-09-1978 

Woonplaats Haarlem 

Website https://www.trivorto.nl/cv-sjoerd-wieringa/ 

 

 

Ervaring 
 

september 2019 –

heden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

december 2019 – 

april 2020 

 

 

 

 

 

Lean & Agile Consultant 

Trivorto BV 

- Begeleiden/coachen/ondersteunen van teams en mensen in het 

verbeteren van processen, veranderen van gedrag en het wendbaar 

maken van de organisatie. Dit doe ik door het inzetten van mijn 

kennis van en ervaring met Lean en Agile principes.  

- Co-trainer Leading SAFe training. In deze training leren we de 

deelnemers hoe het SAFe framework bijdraagt aan een betere 

samenwerking tussen meerdere Agile teams. 

Resultaten: 

- Nieuw IT team getraind in werken volgens Scrum en Scrum Master 

rol overgedragen  

- 50 + mensen getraind in Leading SAFe 

- Meegeschreven aan Agile coach plan voor Albert Heijn t.b.v. 100+ 

Agile teams 

- PI events bij Sanoma en ANWB begeleid 

 

Scrum Master 

CB (Centraal Boekhuis) via Trivorto 

- Een volledig nieuw team leren werken volgens de Agile way of 

working. Focus op het zelfstandig kunnen uitvoeren van de Scrum 

events en transparant maken van de Artifacts op hun weg een high 

performing team te worden. 

https://www.trivorto.nl/cv-sjoerd-wieringa/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 – juli 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resultaten: 

- Nieuwe (IT) innovatie teams opgestart  
- Intrainen van Agile practices en ze eigen gemaakt met het 

Scrum framework  
- In vier maanden het team volledige zelfstandig laten werken en ze 

in een stabiele cadans gezet met een hoge voorspelbaarheid  
- Verschillende verdieping workshops gegeven met betrekking tot 

Agile en Scrum waar onder:  
o Managen van hun omgeving  
o Samenwerking met andere teams  
o Omgaan met impediments 
o Stakeholdermanagement  
o Feedback geven 

 

Lean & Agile Consultant 
Woonzorggroep Samen, Schagen  

- Trainen en coachen van collega’s vanuit de Lean & Agile principes. 
Stimuleren van een continue verbetercultuur. 

- Verbeteren processen en werkmethodes van Artsengroep, 

Behandeldienst, Klantenservice, Zorgafdelingen, Medisch 

secretariaat, Logistieke afdelingen. Dit door fact based de huidige 

situatie in kaart te brengen en m.b.v. de PDCA cyclus toe te werken 

naar de ontworpen toekomstige situatie.  

- Focus op standaardiseren en borgen van de nieuwe werkwijze. 

- Kwartiermaker van het ontwerpen en installeren functie Planner 

Geriatrische Revalidatiezorg. 

 

Resultaten: 

- Kaizen (continuous improvement) en Daily Standups bij 
zorgafdelingen geïmplementeerd.  

- Eigenaarschap, zelfstandigheid en volwassenheid verhoogd. 
- Medewerkerstevredenheid (happiness) zorgteams verhoogd. 
- Werklast en werkdruk artsengroep verlaagd door opstellen 

basisprocesmodellen 

- Functie Planner Geriatrische Revalidatiezorg ontworpen, getest en 

geïnstalleerd inclusief werving van twee nieuwe medewerkers. 

- Dashboard stuurinformatie GRZ (zorgpaden) ontwikkeld en 

geïnstalleerd. 

- Verbetermethode Kaizen bij meerdere afdelingen geïmplementeerd. 

- Medisch secretariaat en Afsprakenbureau samengevoegd en 

werkzaamheden efficiënter ingedeeld met tijdswinst en minder 

stress als resultaat. 

- 5s methodiek succesvol geïnstalleerd bij vier Langdurige Zorg 

afdelingen (57% minder artikelen en 50% minder kapitaalvoorraad 

nodig).  

- Structurele besparing van 24 uur per maand door herverdeling 

taken en nieuw ontwerp van bestelproces van wondzorgartikelen. 



 

2006 – 2016 Generali Nederland, Diemen  

Werkzaam bij Generali Nederland, in onderstaande functies en 

programma’s: 

2012 – 2016 Projectmanager Customer Journeys 

- Customer journey projecten geleid gericht op het realiseren van een 

onderscheidende klantervaring. Met multidisciplinaire projectteams de 

reis van de klant over de processen heen in kaart gebracht, echte 

behoeftes en verwachtingen inzichtelijk gemaakt, Generali 

merkwaarden bepaald. Verbeterideeën ontwikkeld,  

laten toetsen bij de klant en geïmplementeerd.  

- Samenwerking met advies- en wervingsbureau gecoördineerd, 

workshops geleid.  

 

Resultaten: 

- Bijgedragen aan omzetting van meer dan 90% van Collectief Pensioen 

contracten door de ervaring van de klant centraal te stellen. 

- Statustracker voor arbeidsongeschiktheidsverzekering ontwikkeld 

waarmee klanten proactief geïnformeerd werden over de status van hun 

aanvraag.  

- Afname van klantvragen gerealiseerd door de communicatie over 

pensioen te verbeteren door het bieden van overzicht (wat heb ik nu), 

inzicht (wat betekent het voor mij) en handelingsperspectief (wat kan ik 

doén). 

- Diverse customer journey projecten geleid en afgerond. De vele 

verbeterideeën zijn getoetst bij klanten, uitgewerkt en de beste 

geïmplementeerd. 

- Projecten geleid waarin m.b.v. de methodiek van Value Proposition 

Design de ‘jobs, pains en gains' van de klant in kaart zijn gebracht. 

Meer dan 30 nieuwe ideeën ontwikkeld en uitgewerkt t.b.v. 

implementatie. 

 

2015 – 2016 

 

Lid werkgroep strategische CSR 

 

Aanjager en kennisdrager Corporate Social Responsibility (CSR). Eerste 

raamwerk geschreven hoe CSR te integreren in de strategie. 

2011 – 2014 Talent Development Programma 

 

Met een groep talenten binnen Generali diverse opdrachten uitgevoerd in 

opdracht van directie en management met specifieke aandacht voor 

ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden. 

Resultaten: 

- Rapportage opgesteld hoe ons ambitiedocument tav excellente 

klantinteractie te borgen en te laten leven binnen de organisatie. 



 

- Rapportage opgesteld over de stand van zaken van de 

bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers bij Generali 

inclusief aanbevelingen hoe die te versterken.  

- Nieuw business model (m.b.v. Business Model Canvas) 

verzekeraar van de toekomst opgesteld. 

 

2006 – 2012 

 

Marketing Intelligence Analist 

- Verzamelen, selecteren, bewerken, analyseren van 

(management)informatie m.b.t. interne en externe marktontwikkelingen. 

Beleidsstukken geschreven. 

- Marktonderzoeken opgezet en gecoördineerd, rapportages verzorgd. 

- Functioneel beheerder van CRM-systeem (Microsoft Dynamics CRM).  

 

Resultaten: 

  

-     Diverse onderzoeken gedaan/laten doen m.b.t. product specifieke    

      onderwerpen.  

- Visie voor nieuwe website geschreven en bijgedragen aan 

implementatie ervan.  

- CRM systeem vanaf de grond af mee helpen opbouwen en 

medewerkers getraind.  

- Klanttevredenheidsonderzoek naar medewerkers en adviseurs 

opgezet en uitgevoerd. 

 

2005 – 2006 

 

Dexia  

Senior Medewerker Legal Services 

- Ondersteuning van juristen. Correspondentie met deurwaarders, 

advocaten en rechtbanken.  

- Vraagbaak voor deurwaarders op het gebied van 

incassoprocedures en (andere) werkafspraken. 

 



 

Opleidingen 

2019 

 

 

2019 

 

2018 - 2019 

 

2018 

 

2017 

 

 

2015 

 

2015 

 

 

2013 

 

 

2013 

 

 

2012 

 

 

2012 

 

 

2008 – 2011 

 

 

2010 

 

 

2008 

 

 

1998 – 2004 

 

 

1998 

 

Leading SAFe (certificaat) 

Scaled Agile 

 

Professional Scrum Master I (certificaat) 

Scrum.org 

Lean Change Management (certificaat) 

Trivorto B.V. 

Lean Black Belt praktijkcertificering (i.o.) 

UPD 

Lean Green & Black Belt (diploma’s) 

UPD 

 

Scrum Foundation Training (certificaat) 

CV Ringer 

 

Executive Program Corporate Social Responsibility (certificaat) 

Erasmus University Rotterdam 

Training Service Design Fundamentals (certificaat) 

Design thinking academy 

 

Persoonlijke effectiviteit (certificaat) 

Schouten & Nelissen 

 

IPMA D Project management (diploma) 

ICM 

 

Digital & Online Marketing (diploma) 

Post HBO Beeckestijn Business School 

 

Minor Latijns Amerika Studies (minor) 

CEDLA Amsterdam 

 

Excel voor financial controllers (certificaat)  

IIR 

 

Google Analytics (certificaat) 

NCOI     

Doctoraal Sociale Psychologie, Aantekening Sportpsychologie 

Universiteit van Amsterdam 

 

VWO  

Stichtse Vrije School 

  

 

 


