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Karakterschets 

Rob Schieman heeft als bedrijfskundige ruim 20 jaar ervaring in het adviseren, begeleiden en coachen van directies, 
teams en medewerkers in bedrijven en non-profit organisaties. Zijn enthousiasme, ondernemerschap en creativiteit 
zijn kenmerkend voor hem. Als organisatieadviseur fungeert hij als klankbord voor ondernemers en leidinggevenden, 
mede vanwege zijn brede blik en know how op het gebied van mens en organisatie. Managementteams vinden in 
hem een goede sparringspartner gericht op het creëren van beweging: Waar wil de organisatie of het team naartoe? 
Waar staat het nu? Zijn strategie, structuur, cultuur, processen, mensen en systemen in lijn met elkaar? Als 
organisatieontwikkelaar en coach begeeft Rob zich geregeld onder de waterlijn. Rob laat mensen nadenken over hun 
gedrag en drijfveren. Rob wil een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mens en organisatie, in de 
ruimste zin des woords.  

Opleiding en achtergrond 

Rob studeerde in 1993 af als bedrijfskundige aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Na zijn studie vestigde hij 
zich in Middelburg als zelfstandig adviseur. Naast zijn adviespraktijk, bestuurde Rob destijds een 
onroerendgoedmaatschappij, was hij actief als interim kwaliteitsmanager en schreef hij columns voor een regionaal 
weekblad. Rob is sinds 2006 een gecertificeerd NLP master practitioner. De opleiding daartoe heeft hij genoten aan 
het Instituut voor Eclectische Psychologie te Nijmegen. Verder heeft hij aanvullende leergangen gevolgd, onder meer 
op het gebied van systemisch werken en het verzorgen van trainingen. Van september 2000 – mei 2014 was Rob 
werkzaam als organisatieadviseur en coach bij Schipper Personeel & Organisatie. Rob heeft aan de basis gestaan van 
de leidraad voor plastische chirurgie en esthetische behandelingen in particuliere klinieken en kwaliteitsnormen 
ontwikkeld voor de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.  

Specialiteiten  

• Begeleiden bij invoering (certificeerbare) managementzorgsystemen (o.a. ISO 9001, ZKN keurmerk en HKZ)  
• Doorlichten van organisaties en de implementatie van verbeteringen 
• Coachen van ondernemers, teams en medewerkers 
• Ontwikkelen van kwaliteitsnormen (o.a. voor de medische specialistische zorg)  
• Interactieve workshops en trainingen (o.a. training interne kwaliteitsauditor) 
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