Curriculum Vitae
Drs. Mariken D.C. Koole

Profiel
Met ruim 20 jaar ervaring als HR-manager, directeur en bestuurssecretaris in non-profitorganisaties, lag mijn
focus altijd op het ontwikkelen van mensen en organisaties. Vanaf 2011 ben ik mij daarom in het vak van
coaching en training gaan bekwamen. In deze periode heb ik een eigen trainingscentrum, het Ontmoetgoed,
opgericht in het Groene Hart. Op deze unieke locatie geef ik inzichten en ervaringen aan mensen om hun
ware kern te ontdekken en van daaruit met het roer in eigen hand keuzes te maken voor een zinvolle
toekomst in liefdevolle verbinding met hun omgeving. Ik geloof dat mensen die weten en voelen wie ze in
de kern zijn en wat ze zelf willen, beter in staat zijn om zich liefdevol en respectvol met de ander te kunnen
verbinden: “Door de ontmoeting met jezelf kan je de ander beter ontmoeten”. Bewustzijn, authenticiteit,
integer, aandacht en gelijkheid zijn voor mij belangrijke waarden in mijn werk.

Werkervaring
2011-heden, Oprichter/eigenaar/coach OntmoetGoed: Natuurlijke ruimte voor persoonlijke
groei en organisatie ontwikkeling
De missie van het OntmoetGoed is het bieden van een natuurlijke, prettige en inspirerende
omgeving, waar individuen en organisaties kunnen ontdekken wie zij zijn, wat zij willen en
hoe zij verder kunnen groeien".
Mijn rol is het:
opzetten, managen en uitbouwen van het OntmoetGoed
coachen van individuen met vraagstukken op het gebied van loopbaan- en
studiekeuze en andere levensvragen
begeleiden van organisaties, vrijwilligers en besturen door middel van training
ontwikkelen van trainingen, intervisie en workshops op het OntmoetGoed in
samenwerking met andere coaches, trainers en begeleiders
2013-heden, Bestuurssecretaris Unie van Soroptimistclubs Nederland, Suriname en Curaçao
De Nederlandse Unie maakt deel uit van een wereldwijd vrouwennetwerk/serviceorganisatie, die zich actief inzet voor de verbetering van de posities van vrouwen en meisjes.
De Nederlandse Unie bestaat uit 100 clubs met ca 3.000 leden. Ik ben verantwoordelijk voor
de ontwikkeling en uitvoering van het beleid en aansturing van de bureau organisatie,
advisering en ondersteuning van het bestuur en de Raad van Afgevaardigden.
Veranderingen die ik hier doorgevoerd heb zijn:
professionalisering bureau- en vrijwilligersorganisatie
vernieuwing website, communicatie, ledendatabase
verbetering/modernisering van kantoor- en vergaderruimte
Momenteel ben ik bezig met vernieuwing en flexibilisering van de organisatie door

uitbesteding van de kantoorwerkzaamheden, om beter en directer in te kunnen spelen op
de vragen van de leden.
2011-2019, Docent, trainer, extern begeleider en examinator Hoger Beroeps Onderwijs
Naast mijn werkzaamheden bij het OntmoetGoed en de Unie van Soroptimistclubs blijf ik
mijn kennis en ervaring die ik in de sport heb opgedaan graag inzetten.
Ik deed dit als:
extern beoordelaar en examinator voor Haagse Hogeschool, Academie voor
Sportstudies, Sportmanagement (2011-heden)
extern beoordelaar, examinator en begeleider afstudeerscripties voor Hogeschool
van Amsterdam, (Sport)marketing (2011-2017)
gastdocent voor Academie Sport en Beleid en Haagse Hogeschool
trainer Persoonlijk Leiderschap in de sport
1994–2011, Koninklijk Nederlands Watersportverbond
Het Watersportverbond is vertegenwoordiger van alle watersporters in Nederland. De bond
telt 400 aangesloten verenigingen, 100.000 leden, 200 vrijwilligers en 30 werknemers. De
bond is actief op het gebied van toervaren, wedstrijdsport en topsport.
2006-2011, directeur
Eindverantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering van beleid van de bond, aansturing
van de professionele organisatie, advisering van het bestuur en afstemming met collegadirecteuren, (internationale) organisaties en NOC*NSF.
Veranderingen die ik heb doorgevoerd:
reorganisatie van zowel kantoor als vrijwilligersorganisatie
invoering personeels-, vrijwilligers- en kwaliteitsbeleid
verbetering algemene zichtbaarheid organisatie naar leden en niet-leden
integratie Kanobond en Gehandicaptensport
1998-2006, hoofd interne zaken/HR manager en plaatsvervangend directeur
Verantwoordelijk voor personeelsbeleid, interne organisatie, marketing & communicatie en
aansturing van afdelingen marketing, communicatie, ledenservice en facilitaire diensten en
advisering en ondersteuning van directeur en bestuur.
1996-1998, coördinator wedstrijdsport
Verantwoordelijk voor aanbod en activiteiten van wedstrijdzeilsport, aansturing van
medewerkers en vrijwilligers en advisering en ondersteuning van diverse commissies en
raden.
1994-1996, assistent secretaris wedstrijdzeilsport
Medeverantwoordelijk voor organisatie van wedstrijdzeilsport en advisering en
ondersteuning van diverse commissies en raden.
1993-1994, relatiebeheerder, Simons & Partners/Artbase
Mede opzetten van een internationale culturele databank: onderhouden van contacten met
internationale culturele instellingen op het gebied van film, theater en opera.

Bestuurlijke ervaring
2010-2020, Watersportvereniging de Nieuwe Meer
Bestuurslid WV Nieuwe Meer (2017-2020), voorzitter Jeugdzeilcommissie (2013-2016), lid
jeugdzeilcommissie (2010-2013) en organisatie diverse activiteiten, waaronder een
lustrumactiviteit bij het 100-jarig jubileum.
2010-2019, Soroptimist Club Alphen aan de Rijn

Lid projectcommissie (2015-2019), president 2013-2014, vicepresident 2012-2013 en 20102012 voorzitter programmacommissie.
2005-2006, Medezeggenschapsraad, OBS de Tamboerijn
Lid van de medezeggenschapsraad.
1987-1993, Amsterdamse Studenten Roei Vereniging Nereus te Amsterdam
Bestuurslid, voorzitter van de competitie commissie en organisatie diverse evenementen.

Opleiding
2021, voice dialogue, B.E.E.R. Collewijn/Mulder Opleidingen
Deze opleiding is succesvol afgerond met certificaat
2019-2020, opleiding loopbaancoach, ICM
Deze opleiding is succesvol afgerond met certificaat
2016-2019, vakopleiding voor trainers en coaches, Weisfelt
Professioneel werken met liefdesenergie: Ervaringsgericht werken, o.a. op basis van
Transactionele Analyse, NLP, Lichaamswerk, Psychoanalyse en Systeemleer.
2013, psychodrama, Weten en kunnen
Leren door beleven voor professionele coaches (certificaat)
1999-2000, postdoctoraal
Business Strategy Course bij de Academie voor Management, Rijksuniversiteit Groningen
(diploma).
1987-1992, doctoraal
Culturele Studies: postpropedeutische studie met basisvak theater, Letteren Faculteit,
Universiteit van Amsterdam. Vakken o.a. cultuurgeschiedenis, bestuurskunde en
organisatiekunde.
1986-1987, propedeuse
Theaterwetenschap aan de Letteren Faculteit van de Universiteit van Amsterdam.
1995-heden, opleidingen, trainingen, certificering
Intervisiegroep Weisfelt (2018-heden)
Transactionele Analyse bij TA Academie (2019)
Magie van de moederschoot, Kasteel de Schans (2019)
Relatiewerk bij Phoenix (2016-2017)
Begeleiden en beoordelen van afstudeeropdrachten bij Hogeschool van Amsterdam
(2016)
CRBKO certificering (2013-heden)
NLP-workshop bij NLP academie (2012)
Vrouwelijk leiderschap bij Van Ede (2011)
Meditatie, mindfullness, zijnsoriëntatie en gezondheidsmanagement (2010-heden)
Persoonlijke ontwikkeling bij Essence Trainings (diverse trainingen 1995-2004)
Competentiegericht beoordelen bij Price Waterhouse Coopers
Loopbaanontwikkeling bij Berenschot

Vrije tijd

Zeilen, racefietsen, wandelen, lezen, culturele activiteiten en tuinieren.

