
 CURRICULUM VITAE 
 
 

PERSONALIA 
 

 
Naam   Roelie Maria Schuring   
Adres   Rosendaalsestraat 240, 6824 CP Arnhem 
Mobiel   06 22 900 979 
E-mail   roelieschuring@hotmail.com  
Geboortedatum 22 maart 1975  
Geboorteplaats  Berkel en Rodenrijs 
 
 

PROFIEL 
 

 
Mijn kracht ligt in het ondersteunen en adviseren van mensen en in 
het plannen en organiseren van activiteiten en evenementen. Door 
goed te luisteren, de juiste vragen te stellen en kritisch te 
analyseren weet ik snel de kern uit het verhaal te halen. Ik denk in 
kansen en mogelijkheden, houd van aanpakken en in stressvolle 
situaties blijf ik rustig en gefocust op het resultaat.  
 
 

WERKERVARING 

 
Afdelingshoofd Sport – Radboud Universiteit, Radboud Sportcentrum (RSC), Nijmegen 
(januari 2015 – heden) 
 
 bijdragen aan de beleidsontwikkeling van het Radboud Sportcentrum  
 verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het afdelingsplan sport  
 verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van het sportprogramma 
 leiding en sturing geven aan de medewerkers en werkzaamheden binnen de afdeling sport  
 het personeelsbeleid van de RU vertalen naar de afdeling sport (werving en selectie, jaargesprekken, 
 ontwikkeling personeel, toepassen arbeidsvoorwaarden, verzuimbegeleiding) 
 
 
Manager Planning & Control – CSM Sport and Entertainment (ICON), Rio de Janeiro, Brazilië 
(februari 2013 – september 2014) 

 
 het bewaken van de tijdsplanning en het budget van het ‘Signage and Décor’ project voor de FIFA 
 Confederations Cup (2013) en het FIFA Wereldkampioenschap Voetbal (2014) 
 het opstellen van de risicoanalyse en het verzorgen van rapportages voor de Project Director 
 het opzetten en beheren van het digitale klantsysteem en het bewaken van de voortgang voor wat  
 betreft de productie en distributie van alle materialen in de twaalf speelsteden 
 het scopen en monitoren van twee stadions en het opleveren van een handboek ten behoeve van de 
 installatie van alle materialen 

 
 

Project Manager – CSM Sport and Entertainment (ICON), Londen, Groot-Brittannië 
(februari – oktober 2012)  

 
 het ontwikkelen en managen van het volledige ‘Look’ programma voor de Olympische en 
 Paralympische Spelen (branding London 2012) 
 verantwoordelijk voor de afstemming van de planning op de master planning van de London 
 Organising Committee (LOCOG) voor wat betreft de levering en installatie van alle materialen 

 



 monitoring van de scoping, productie en levering van alle benodigde ‘Look’ materialen 
 het continu bijwerken van de risicoanalyse en het identificeren en rapporteren van risico’s 

 
 

Coördinator Evenementenambitie – NOC*NSF / Olympisch Vuur (september 2010 – januari 2012) 
 
 het indienen en verantwoorden van de jaarlijkse subsidieaanvraag richting VWS 
 het adviseren van sportbonden, andere evenementenorganisatoren en gemeenten aan de hand van 
 de Modelaanpak Evenementen (verwerven, organiseren en evalueren) 
 inventarisatie ambities van de sportbonden en realisatie van de landelijke evenementenkalender 
 betrokken bij de realisatie en uitvoering van het label Holland Moves i.s.m. NBTC en NOC*NSF 
 
 
Clustermanager / Teamleider – Gelderse Sport Federatie (januari 2003 – augustus 2010) 
 
 aansturing van het team ‘Ondersteuning Sportorganisaties’ en ‘Advies, Onderzoek en Evenementen’ 
 het opstellen van de meerjarenvisie 2009 – 2012 organisatie breed 
 het jaarlijks opstellen van het werkplan voor het nieuwe kalenderjaar 
 het jaarlijks opstellen van de evaluatie en subsidieverantwoording voor het afgelopen kalenderjaar 
 advies meerjarig sportbeleid provincie Gelderland  
 waarneming directie in samenwerking met collega clustermanager (maart – december 2007) 
 procesbewaking i.s.m. de afdeling financiën en de projectverantwoordelijken 
 
 
Sportconsulent – Gelderse Sport Federatie (mei 2000 – december 2002) 
 
 advisering Gelderse gemeenten bij het opstellen van een projectaanvraag Breedtesportimpuls 
 detachering van diverse sportconsulenten bij gemeenten voor de uitvoering van beleid 
 opstellen beleidsnota’s in opdracht van gemeenten 

 
 

Projectmedewerker bewegingsstimulering – Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en 
Ziektepreventie (september 1998 – april 2000) 
 
 uitvoering onderzoek naar ‘Actieve ouders, actieve kinderen’ 
 uitvoering onderzoek naar de implementatie van het lesmateriaal ‘De Klas Beweegt!’  
 
 

OPLEIDINGEN 

 
2015 Leergang Leidinggeven voor medewerkers van de Radboud Universiteit door Eva 

Wiltingh B.V. Centrum voor Academisch Leiderschap Training en Coaching 
 
2006 – 2007 Expert Class Professioneel Sportmanagement (ECPSM), Arko Sports Media i.s.m. 

Vrije Universiteit Brussel in Hofstade, België  
 
2001 – 2002 Leergang Communicatie, Interactie en Managementvaardigheden, van Harte & 

Lingsma, Hoenderloo 
 
1999 Summer School Health Education and Health Promotion: Theory and Practice,  

Universiteit Maastricht, Faculteit Gezondheidswetenschappen 
 
1997 University of Technology, Faculty of Business, School of Leisure and Tourism 

Studies, Sydney, Australia 
 
1994 – 1998 Doctoraalopleiding Vrijetijdwetenschappen, Universiteit van Tilburg,  

Faculteit der Sociale Wetenschappen, Specialisatie: Sport, lichaams- en 
bewegingscultuur 



NEVENACTIVITEITEN 

 
2016 – heden Voorzitter Vereniging van Eigenaren, appartementencomplex Roosdael, Arnhem 
 
2009 - 2015 Bestuurslid Stichting Bridge to Bridge, Arnhem 
 
2010   Manager Planning & Control, IPC WK zwemmen gehandicapten, Eindhoven 
 
2009 – 2011 Coördinator Mini-Zevenheuvelenloop, Stichting Zevenheuvelenloop, Nijmegen 
 
2008 Aanspreekpunt ambassadeurs en VIP’s tijdens de LEN EK zwemmen, schoonspringen en 

synchroon zwemmen, Eindhoven 
 
2007  Manager Planning & Control, UEFA EK voetbal onder 21 jaar in opdracht van de KNVB en 
   Floormanager tijdens het UEFA EK voetbal onder 21 jaar, speelstad Arnhem 
 
2005  Floormanager tijdens het FIFA WK voetbal tot 20 jaar, speelstad Doetinchem 
 
 

VAARDIGHEDEN 

 
Competenties: Analytisch, besluitvaardigheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit, luisteren,  
organisatiebewustzijn, plannen, resultaatgerichtheid en samenwerken 
 
 
MS Office: Goede kennis van MS Office, inclusief Word, Excel, PowerPoint, Outlook en Project 
 
 
Talenkennis: 
 

 Spreken Lezen Schrijven 
Nederlands Moedertaal Moedertaal Moedertaal 
Engels Uitstekend Uitstekend Uitstekend 
Portugees Basis Redelijk Redelijk 
Duits Redelijk Redelijk Basis 
Frans Basis Basis Basis 

 
 

INTERESSES EN HOBBY’S 

 
Wandelen, hardlopen, duiken, skiën 
Reizen 
Braziliaans Portugees  
Gezondheid en duurzaamheid 


