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Curriculum Vitae  ~ Thorkell Sauren 

   
 

        
Persoonsgegevens 

 
Naam Thorkell Sauren  
Geboortedatum 12 November 1965 
Nationaliteit Nederlands 
Burgelijke staat Wonend te Nijmegen, 2 dochters 
 
 

Opleidingsgegevens 
 

Academisch Ir.        TU Delft, Civiele Techniek (1995) 

MBA.  Executive MBA Program Nijenrode - Rochester (2000) 
  
  
Opleidingen Leergang Adviseurs               (adviesvaardigheden; 2000) 

NLP master opleiding   (interactiepatronen; 2002) 

Organisaties als systeem  (organisatie patronen; 2003) 

Familie als systeem   (onderliggende familie patronen;2004) 

Professionele Begeleiding  (individuele coaching; 2005) 

De maskermaker   (ontwikkelingspsychologie; 2007) 

De relatie als spiegel  (coaching op relaties; 2008) 

Transactionele Analyse          (interactiepatronen; 2009) 

Mindfulness                            (meditatie; 2010) 

Voice Dialoque                       (innerlijke dialogen; 2011) 
  

 
 

Ervaringsgegevens 
 

Aantal jaren  
werkervaring 
 

20 jaar 

Periode Werkgever en functie 
  
1992-1999 Adviseur bij adviesburo’s DHV en PRC  
1999-2000 Adviseur bij wooncorporatie Centrada, Lelystad 
2001-2003 Organisatie Adviseur bij Accenture , Amsterdam 
2003-2004 Eigen organisatieadviesbureau Ont~wikkeling, Amsterdam 
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2004-2011 Senior Organisatie Adviseur bij de unit Organisatieontwikkeling van 

Schouten & Nelissen. Zowel in de rol van adviseur / procesbegeleider 

op maatwerktrajecten bij klanten als ook de rol van trainer / coach bij 

open opleidingen en individuele begeleiding. 
2012- heden Eigen adviesbureau Ont~wikkeling, Nijmegen 

Organisatieadvies – training – coaching 
 Aangesloten bij Han Fortman Centrum te Nijmegen en Transparant te 

Werkhoven 

Specialisatie 
 

Vakinhoudelijk  Begeleiding van organisatie- en cultuurveranderingen 

 Ontwikkeling van managementteams 

 Individuele ontwikkeling op het gebied van professioneel 

leiderschap (persoonlijk leiderschap, coachend leiderschap, 

verbindend leiderschap) en persoonlijke ontwikkeling 

(assertiviteit, versterking persoonlijke kracht) 
 Verantwoordelijk (destijds binnen Schouten&Nelissen) voor de 

kwaliteit van de Leergang Adviseurs, waaronder de trainingen 

Adviesvaardigheden voor Senior Adviseurs en Begeleiden van 

veranderingsprocessen voor Senior Adviseurs 
 Individuele coaching op persoonlijk leiderschap en 

zelfvertrouwen 
Branches  Overheid  

 Productie ondernemingen 

 Zorgsector 
 Commerciële dienstverlening 

 
 

Karakteristieken/Competenties 
 

Als organisatie adviseur: 

Sterk in het contact en verstevigen van samenwerkingen en verbindingen. Kan interveniëren 

bij complexe situaties zowel op inhoudelijk / analytisch vlak, als ook op mensgericht vlak 

(gedrag, houding, mentaal, gevoel) om zodoende het ontwikkelrendement te optimaliseren. 

Gaat de wezenlijke verbinding aan om de vraag achter de vraag op te lossen. 

Lijfspreuk: “Mensen zijn uiterst betrouwbaar in wat ze doen, en soms in wat ze zeggen” 

 

Als trainer / coach: 

Sterk in het doorbreken van vaste patronen en het omgaan van weerstand. Creëert door eigen 

rust en confrontatie een veilige omgeving en komt snel tot de kern van het probleem. Gaat 

diepgang bij thema’s als onveiligheid aan om structureel bij individuen of teams hun patroon 

te laten doorbreken. Een echte reisgids die mensen zelf kan laten zwemmen en daarmee in 

hun eigen kracht zet. 

Lijfspreuk: “Het echte ontdekken is niet het vinden van nieuw land, maar het oude land 

bekijken met nieuwe ogen” 

 

Ik word door mijn omgeving omschreven als: deskundig, zorgzaam, authentiek, rust, kritisch, 

analytisch, zingevend, reisgids, veilig en respectvol 
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Relevante projecten 
 

Bij PRC: 

 Adviseur op gebied van planning en informatie t.b.v. project te Kuala Lumpur, 

Maleisie 

Bij Accenture: 

 Onderzoek naar mogelijkheden van outsourcing van indirecte goederen voor Sara Lee, 

Douwe Egberts  

 Advisering aan ministerie van Infrastructuur & Milieu v.w.b. de financiele 

haalbaarheid van de OV chipkaart 

 

Bij Schouten & Nelissen: 

 Begeleiden van cultuurveranderingstraject voor ABN AMRO Services Operations (ca 

200 leidinggevenden en 3000 medewerkers), op de waarden samenwerking, 

verbinding, leiderschap.  

 Begeleiden transitie traject op het gebied van interne- en externe klantgerichtheid voor 

Woningcorperatie SVU Wonen 

 Begeleiden van ontwikelingstraject van Fokus; van visiebepaling tot en met de 

implementatie 

 Gemeente Hengelo – Management Development voor leidinggevenden op gebied van 

professioneel leiderschap en coaching. Tevens individuele coaching voor de 

leidinggevenden. 

 Woningcorporatie Vidomes Delft – leiderschapsontwikkelingstraject voor directie en 

MT 

 Unilever/Peoplelink – Het begeleiden van verhoudingen tussen moederbedrijf en de 

geoutsourcede dochter ondernemening 

 Begeleiden van managmentteam binnen St Radboud Ziekenhuis, op het thema 

veiligheid en vertrouwen 

 Rijkswaterstaat Haarlem – begeleiden van de verhoudingen tussen de staf- en 

lijnorganisatie. Tevens individuele coaching van de teamleden. 

 Begeleiden van P&O adviseurs bij de VTS Politie 

 Eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de leergang Adviesvaardigheden 

 Het geven van trainingen, o.a.: 

 verandermanagement voor managers 

 het begleiden van veranderingsprocessen voor adviseurs 

 adviesvaardigheden voor senior adviseurs 

 persoonlijke effectiviteit , assertiviteit 

 versterking persoonlijke kracht 

 succesvol acquireren voor adviseurs 

 

Bij Ont~wikkeling: 

 Begeleiding directie en team GGZ psychotherapeuten op gebied van veiligheid & 

vertrouwen 

 Begeleiding diverse teams in bouwsector op thema “verantwoordelijkheid & 
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veiligheid” 

 Training zelfvertrouwen door zelfinzicht bij Han Fortman Centrum 

 Training mannelijk leiderschap voor managers bij Transparant 

 Leergang adviesvaardigheden bij ziekenhuis 

 Leergang adviesvaardigheden bij diverse gemeentes 

 Coaching voor diverse individuen op gebied van persoonlijke ontwikkeling en 

persoonlijk leiderschap, zowel zakelijk als prive 
 

Overig 
 

Naast mijn eigen bedrijf op gebied van training/coaching/organisatieadvies ben ik deels werkzaam als 
klusjesman / schilder voor binnen en buitenwerk, in de omgeving van Nijmegen. “Heerlijk om ook met 
mijn handen te kunnen werken!”  
Op deze manier heb ik mijn werk en mijn hobby met elkaar verbonden en zorg ik voor mijn balans in 
de inspanning en de ontspanning. 
 
Mijn hobby’s zijn: lezen, hockey, (tour)skieen , mountainbiken 
 
 

 


