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Profielschets

Willem (1956) is getrouwd en vader van 3 dochters. Hij geniet van reizen, van culturen, van
inspiratie, van innovatie, van nieuwe ideeën, van ontwikkelingen. Die laatste m.n. ook van
zichzelf.
In zijn dagelijkse praktijk is Willem practitioner, bedrijfskundige, organisatie ontwikkelaar,
management developer, coach, erkend Investors in People adviseur, universitair docent, auteur en
uitgever, leiderschap expert.
Zijn opleiding is divers, hij volgde die o.m. bij:



Management Development College, Henley-on-Thames (UK) doctoral (thesis: ‘People’s
Commitment Crucial for the Success of Business Transformation’.)
Institute for Organisational Development, Leuven (B) post-doctoral (thesis: ‘Professional
Development and Organisational Culture’)

Zijn werkervaring deed Willem op binnen de financiële dienstverlening. Eerst in een commerciële
managementfunctie, later in de functie van verander manager c.q. change agent.
Vanaf 1999 is Willem zelfstandige onder de naam DAMIES en is hij partner in, en verantwoordelijk
voor, de netwerkorganisatie Advancement Associates Organisatie Ontwikkelaars.
Hij is werkzaam binnen Overheid, Gezondheidszorg, Financiële Dienstverlening, Onderwijs en
Industrie, zowel nationaal als internationaal. Zijn specialisatie is het, toch wel bijzondere,
Familiebedrijf.
Talen: Nederlands, vloeiend in Engels, Duits en redelijk in Frans.
Willem verzorgt colleges voor:




Henley Management College, MBA; Strategic Human Resource Management
EURAC ESAA te Rotterdam, post-doc; Verander Management en Advies Vaardigheden.
NCOI, MBA; o.m. SHRM, HR Performance Management, Strategie en Omgeving, Persoonlijk
Leiderschap

Willem is o.m. lid van





OoA, de Orde van organisatie ontwikkelaars en Adviseurs
IHAA, the International Henley Alumni Association
AiPNL, de Associatie van erkend IiP adviseur in Nederland (nb: van deze associatie was hij
zowel oprichter als lange tijd bestuurslid)
Voorzitter van het Nationale Talent Management Congres 2008
www.willemscheepers.eu
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Willem is auteur over onderwerpen gerelateerd aan zijn vakgebied.






Schreef artikelen voor vakbladen.
Maakt voor zijn publicaties vooral gebruik van nieuwe media (o.m. via de weblogs
http://investorsinpeople.spaces.live.com , over onderwerpen gerelateerd aan Strategisch
HRM en de ‘Investors in People’ accreditatie (IiP); en www.managementpro.nl , over nieuwe
ontwikkelingen en trends op het gebied van de Management gebieden: Strategie en Bestuur,
SHRM, Verander Management, Leiderschap en Familiebedrijven)
Willem publiceerde 5 boeken: 3 in een serie over IiP & SHRM, 2 in een serie over
Management trends. Zijn 2 meest recente boeken verschenen in januari van dit jaar.
Over zijn ‘schrijfsels’ verzorgt Willem ook presentaties en inleidingen.

Hobby’s van Willem zijn o.m. ‘Speedster’, ‘Kangal’ en een beetje golf.
U vindt Willem ook op social networks als LinkedIn, Plaxo, Xing, Hyves, HRBase e.a.
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