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Frans-Peter Scheer
Johan Kievietstraat 33, 6708 SP Wageningen
06 – 4527 1651
fpscheer@hotmail.com
www.franspeterscheer.nl
08-02-1970 in Rotterdam
Vader van 2 zoons (11 en 14 jaar)

Een eerste kennismaking
Respectvol, sociaal, logica en gevoel, betrouwbaar, verbindend en verdiepend, nieuwsgierig en
bewust-zijn zijn een aantal woorden die mij kenmerken. Vanuit mijn eigen basis help ik graag de
ander zich te ontwikkelen in zijn professionele en persoonlijke leven. Daarbij combineer ik mijn
professionele achtergrond in de voedsel logistiek met mijn persoonlijke ontwikkeling en
levenservaring. Boerenzoon, topsporter, bedrijfskundig student, manager, onderzoeker, projectleider,
vader, ervaringsdeskundige bij ziekte en re-integratie, aandacht oefeningen, studieadviseur,
persoonlijk begeleider en zelfstandig professional.
Werkervaring
2018 Zelfstandig Professional: Begeleiding logistieke bedrijven en 1 op 1.
-Opschaling van streekproducten in de Gelderse vallei.
-Begeleiding bij opsplitsing studentenvereniging Mercurius en Apollo.
-Jobcoach bij REconnACT Wageningen.
2016 – 2017

Studieadviseur Master Management Economie en Consumenten studies (MME).
Voorlichting, toelating, vaststellen specialisatie en roosters, persoonlijke begeleiding
van zij-instroom. Dit betreffen (inter)nationale studenten met een hbo of academische
studie buiten Wageningen alsook wur doorstromers. Begeleiding van circa 200
studenten jaarlijks.

2014- 2016

Academic Consultancy Training (ACT) coach en gedetacheerd thesis supervisor
Operational Research & Logistics (ORL). Persoonlijke-, vakinhoudelijke- en team
begeleiding BsC en MsC studenten.

2001- 2016

Food & Biobased Research, Wageningen UR.
Projectleider en onderzoeker duurzame versketens.
• Multidisciplinaire onderzoeksteams en vakspecialisten.
• Presentaties aan directies, acquisitie, spreker op symposia, diverse publicaties

1995-2001

Lamb-Weston Meijer v.o.f. Kruiningen.
Traineeship, ploegchef, productieplanner, industrial engineer, quality
assurance manager (leidinggevende 50 medewerkers).

1994-1995

Militaire Dienst, Amersfoort, Ede.
Naast militaire dienst maandelijkse ledenwerving voor militaire vakbond op diverse
Nederlandse kazernes (groepen van 20-40).

Mei-juni 94
&juni-juli95

Plaatsvervangend docent, begeleiding van 20 studenten Landbouwtechniek
voor een computerpracticum optimaliseringstechnieken.

Opleidingen
1989-1994

Landbouw Universiteit Wageningen, Landbouwtechniek.
Breed afgestudeerd met vijfenhalf jaar studie belastinguren.
Specialisatie bedrijfskunde/logistiek.
1e afstudeervak Operations Research (Landbouwtechniek),
2e afstudeervak Supply Chain Management (Bedrijfskunde).

1988-1989

Hogere Agrarische School Delft

1982-1988

Blaise Pascal Spijkenisse, VWO

Trainingen
Continu
2018
2017
2016
2015
2014
2014
2013
2010
2009
2004
2003
2002
1999
1995

School van het leven,
Zelfbewust-zijn apgen, werkwiel, jobcoach, ReflACTion training school voor
coaching, communicatie en beïnvloeding CPT-23306.
Interculturele communicatie, omgang met perfectie en faalangst,
Studieadviseur taken en rollen, fixed versus growth mindset,
Spiral Dynamics persoonlijkheid typering,
Academic Consultancy Training (ACT) coaching,
M-powerment coaching,
Communicatie en feedback ICM,
Presentatie vaardigheden Dale Carnegie,
Geweldloze communicatie, Cognitieve Gedrags Therapie,
Acquisitie Kenneth Smith,
Teamrollen Belbin,
Project- en afdeling management,
Bedrijfstraining tot Industrial Engineer in Idaho, U.S.A.
Nima B marketing.

Nevenactiviteiten
2015 - heden Schaats trainer Schaats Trainingsclub Wageningen.
2010 - 2012
Wageningse Wielermuur. Bestuurslid.
2008 - 2010
Transition Town. Bestuurslid. Stimulering duurzame initiatieven.
1994 - 1995
V.V.D.M.: Ledenwerving militaire vakbond op diverse Nederlandse kazernes .
1993 - 1994
HeerenXVII. Bestuurslid studievereniging.
1990 - 1994
WSR Argo. Bestuurslid lustrum activiteiten commissie. Roeicoach.
Hobbies
Fietsen, wandelen, schaatsen, roeien, lezen, kinderen.
Persoonlijke ontwikkeling, workshops, Qi-Chong yoga, meditatie.
Buiten in de natuur en platteland.
Wielren wedstrijden op nationaal niveau (1978-1994).
Literatuur
Verdraaide organisaties, terug naar de bedoeling, Wouter Hart,
Reïnventing organizations, Frederic Laloux,
De verborgen dimensie van Leiderschap, evolutie van macht naar kracht, Anouck Brack,
Dynamisch coachen, Balans tussen zingeving en resultaat, Ans Tros,
Succesvol coachen, John Whittmore,
The wisdom of imperfection, the courage to feel, Rob Preece,
Het slimme onbewuste, Ab Dijksterhuis,
Cognitieve gedrags therapie, emotional focused therapy,
The seven habits of highly effective people, de achtste eigenschap, Stephen Covey,
Kernkwadranten en het enneagram.

Mijn persoonlijke reis:
Vernoemd naar opa Frans en oma Pietje werd ik geboren in 1970 en groeide op op een boerderij in
Oudenhoorn (Voorne-Putten) samen met mijn ouders, mijn broer (1971) en mijn zus (1978). Ons
leven stond in het teken van samen(werken) op de boerderij, op school en in de sport. Op de boerderij
heb ik de mooie vorm van samenwerking ervaren met de natuur, de seizoenen, familie en kennissen.
Tijdens mijn wielrennen topsport periode, van 1978-1994, heb ik grenzen verlegt, mijn geest en
lichaam uitgedaagd, genoten van de flow, competitie en volharding. In mijn opleiding tot ingenieur
veel kennis tot mij genomen en veel bijzondere mensen ontmoet. Met ruim 20 jaar ervaring in
voedselketens kan ik bijdragen aan concrete verduurzaming. Als vader van 2 zoons mag ik ervaren
wat zorgdragen en aanwezig zijn is.
Medio 2006-2008 heb ik door de ziekten van pfeiffer en Lyme sterk ingeboet aan fysieke
belastbaarheid en ben daar niet volledig van hersteld. Naast ellendig heb ik deze periode als sterk
louterend ervaren.
In de “school van het leven” en met diverse trainingen heb ik mijn intuïtieve kant ontwikkeld en deze
in harmonie gebracht met mijn analytische vaardigheden. Het geeft inspiratie en moed mijn eigen pad
te gaan, meer bewuste keuzes te maken en daarin te verbinden en reflecteren met anderen. Mijn
persoonlijke pad en ont-wikkeling geeft een diepere betekenis aan mijn leven. Ik ben nieuwsgierig
daarin jou te ontmoeten en begeleiden!

