
 

Project   

CURRICULUM VITAE MARTIN SIERINK 

Presteren uw medewerkers onder hun kunnen. Met mijn ondersteuning bereikt u maximale 
duurzame inzet. 

 
Reorganiseren met hart voor het hart van je organisatie. Maximaliseren van kwaliteit en 

continuïteit op basis van operational excellence. Ik geloof dat een combinatie van persoonlijke 
talenten, pragmatische processen en technologie hiervoor randvoorwaardelijk is. Deze drie 

aspecten vormen naast missie, visie en leiderschap de fundamenten voor het beleid dat ik samen 
met de organisatie definieer en implementeer. Beleid waarin diversiteit en organisatie cultuur 

elkaar ondersteunen.  
 

In alle rollen die ik heb vervuld ben ik op zoek gegaan naar persoonlijke motivaties in relatie tot 
het operationele beleid en de te realiseren doelstellingen. Hiermee zet ik individuen en teams in 

hun kracht, zodat ze vernieuwing omhelzen en constant op zoek zijn naar verbetering. Op deze 
wijze heb ik afgesproken doelstellingen altijd weten te realiseren. 

 
Op basis van meer dan 20 jaar IT ervaring binnen een grote verscheidenheid aan bedrijven 

ondersteun ik organisaties en individuen in het maximaliseren van individueel- en 
bedrijfsrendement. Dat kan als operationeel (interim) manager, (managing) consultant of coach. 

Waarbij pragmatisme, gedrevenheid, kennis, respect, resultaatgericht, communicatie en 
enthousiasme in een complexe veranderende omgeving als vanzelfsprekend worden ervaren. 
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ERVARINGSGEBIEDEN 

 
Processen 

− BiSL 

− ASL 

− ITIL 

− CMMi 
 

Methodieken 

− Prince2 

− Agile & Scrum 

− Lean Six Sigma 

− TGI 

− TOGAF 

− TMM & V2M2 

− Toc 

− Goal Question Metric 

− Mecca 
 

Kwaliteitsborging 

− ISO 9001:2000. 
 

Leiderschap 

− Spiral Dynamics. 
 

Coaching 

− NLP 
 

Industriële automatisering 
HBO Industriële automatisering  

Hogeschool Utrecht 

ROLLEN 

Manager ICT 

− Philips (Origin) 

− RIB (G&I) 
 

Change Manager 

− ING 

− Nationale Nederlanden 

− NS 

− Thales 

Implementatie Manager 

− Achmea 

− ING 

− Origin 

− RIB (G&I) 

Project Manager 

− Bayer 

− BOIP 

− British Gas 

− CMS Derks 

− DSM 

− GAK 

− Heineken 

− Ici 

− Isover 

− KLM 

− Took 

− Nestlé 

− Thales 

Stages 

− ASMI 

− Kranendonk 

− Fokker 

 

SPECIALISATIES 

IT 

Operational Excellence 

Change Management 

ITIL 

CMMi 

BiSL 

Agile / Scrum / Continuous Delivery 

Projects Implementations 

NLP 

INTERESSES 

Old timers 

Psychology 

Hiking 



 

 

 
 
Ervaring & Resultaten 
 
Mantelzorg (2019-2022) 

Mijn vader is rond 2007 gediagnosticeerd met alzheimer. Vanaf 2016 ben ik mijn ouders gaan ondersteunen. In 
2019 heb ik besloten dit als hoofdtaak invulling te geven en niet meer te combineren met een opdracht omdat 
dit niet meer goed te combineren was. De zorg bestond hoofdzakelijk uit praktische dag dagelijkse hulp alsook 
financieel. In 2021 zijn mijn beide ouders overleden.  
 

PerIna (2004-heden) 
Activiteiten naast trajecten die binnen organisaties werden uitgevoerd:  
 ‘Leiderschaps’ coaching, zakelijke mediation, organisatie advies en Personal coaching van met name vrouwen 
in kwetsbare posities.  
 

Afdelingsmanager 
Binnen Philips en RIB G&I (tegenwoordig onderdeel van ProRail) manager van een  ICT afdeling. 
Verantwoordelijk voor ontwikkeling en inzet van medewerkers, ontwikkeling beheer van de ICT en 
gerelateerde contracten. 

 
Programma Change Manager - Agile coach  

Binnen diverse organisaties verantwoordelijk voor transities naar werken in het kader van operational 
excellence op basis van team effort en standaardisering van processen en hulpmiddelen. 
 

Senior Managing Consultant en Senior Quality Assurer 
Op basis van gestructureerde kwaliteitsreviews ondersteunen van management en medewerkers in het 
optimaliseren van het resultaat. 
 

Implementatiemanager 
Binnen uiteenlopende bedrijven en organisaties implementeren van processen en methodieken zoals CMMi, 
BiSL, ITIL, Agile, Prince2. Tevens implementaties van service management ondersteunende applicaties, ERP 
systemen en management cockpits. 
 
 

Projectleider  
Binnen proces industrie en dienstverlening op het gebied van industriële proces automatisering, data 
verwerking, systeem ontwikkeling/vernieuwing. 
 
 

 
 


