WERKERVARING
(Loopbaan-)coach en trainer, Ontmoetgoed (2011-heden)
Coachen van individuen met vraagstukken op het gebied van
loopbaan-, studiekeuze en andere levensvragen, begeleiden en
trainen van teams, ontwikkelen van trainingen, intervisie en
workshops.

MARIKEN KOOLE
COACH EN TRAINER

Bestuurssecretaris, Unie van Soroptimistclubs (2013-heden)
Professionalisering en flexibilisering organisatie,
strategische en beleidsmatige ondersteuning bestuur.
Docent, trainer, begeleider, examinator:
Haagse Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, 2011-2019
Directeur, HR manager e.a., Watersportverbond, 1994-2011
Aansturing professionele organisatie en advisering bestuur, onder
andere HR.

PROFIEL
Met ruim 24 jaar ervaring als HRmanager, directeur en
bestuurssecretaris in nonprofitorganisaties, ligt 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 trainingscentrum, het
Ontmoetgoed, opgericht. Op deze
unieke locatie in het Groene Hart geef ik
inzichten en ervaringen aan individuen
en teams om hun ware kern te
ontdekken en van daaruit met het roer
in eigen hand zich verder te
ontwikkelen. Ik geloof dat mensen die
weten en voelen wie ze in de kern zijn
en wat ze zelf willen, beter in staat zijn
keuzes te maken, die bij hun toekomst
passen.

Relatiebeheer en marketing bij div. organisaties, 1993-1994

BESTUURLIJKE ERVARING
Lid toezichthoudend bestuur, portefeuille HR
Stichting Kinderopvang Liemeer (2022-heden)
President, kiescommissie nieuwe leden, e.a. commissies
Soroptimistclub Alphen aan den Rijn, (2010-heden)
Bestuurslid, voorzitter jeugdzeilcommissie
Watersportvereniging de Nieuwe Meer, (2010-2020)
Lid Medezeggenschapsraad
OBS de Tamboerijn (2005-2006)
Bestuurslid en voorzitter competitie commissie
Studenten Roei Vereniging Nereus, (1987-1993)

OPLEIDING
Voice dialoque, B.E.E.R. Collewijn/Mulder, 2021-2022
Opleiding loopbaancoach, ICM, 2019-2020

KERNWAARDEN
Bewustzijn, authenticiteit, integriteit,
aandacht en gelijkheid.

Vakopleiding voor trainers en coaches, Weisfelt, 2016-2019
Psychodrama, Weten en kunnen, 2003
Postdoctoraal Business Strategy, Universiteit Groningen, 2000
Culturele Studies, Universiteit van Amsterdam, 1986-1992
Diverse opleidingen en trainingen: Weisfelt , TA Academie,
Phoenix, NLP academie, Van Ede, Essence Trainings, Price
Waterhouse Coopers, Berenschot (1995-heden)

VRIJE TIJD
Zeilen, racefietsen, wandelen, lezen en culturele activiteiten

