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Opleidingsgegevens en certificeringen

2018 – 2019

Register Post HBO Opleiding Individuele- en teamcoaching –
Coachboulevard

2016

Opleiding Mindfulnesstrainer MBSR – Centrum voor Mindfulness

2015

Leergang coachen van zelfsturende teams – Instituut voor
samenwerkingsvraagstukken

2006 – 2007

Register Post HBO opleiding Professional trainer / HRD consultant – (1,5 jaar
- Academy 4 Learning & Development) - cum laude afgestudeerd

2000

Erkend Hypotheekadviseur (NIBE SVV) Registratie Stichting
Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs 2000 – 2006

1997-2000

Woningfinanciering II, Basiskennis Bankproducten, Oriëntatie Financiële
Instellingen (NIBE SVV)
Vastgoed Vakopleiding (Studiecentrum Opleidingen Makelaardij SOM BV)

1997-1999
Small Business (Haarlem Business School)
994-1996
HAVO te Stadskanaal en Hoofddorp
1989
Permanente
ontwikkeling

Certificeringen

Mijn professionele ontwikkeling is voor mij de basis om me bezig te kunnen
houden met de ontwikkelingen van anderen. Ik word regelmatig zelf gecoacht
en neem deel aan intervisie. Zie bijlage om te zien hoe ik investeer in mijn
professionele ontwikkeling.

Insights Discovery practitioner

Ervaringsgegevens

Jaren
werkervaring

24 jaar

Periode

Werkgevers / opdrachtgevers en functies

Sinds 8-2 2008

Learning & Development consultant, leiderschapstrainer, teamcoach en
sparringspartner voor ondernemers – Marina Traint (zie bijlage voor een overzicht
van klanten, een aantal langere opdrachten staat hieronder).

Sinds 2008

Schouten en Nelissen / Schouten Global – trainer en teamcoach (ZZP)
Als specialist in learning & development werkt Schouten & Nelissen wereldwijd aan
de ontwikkeling van individuen, teams en organisaties.
Trainingen die ik geef in de open lijn van Schouten en Nelissen:
 Adviseren over opleiden en leren in organisaties
 Instructional designing Basic
 Instructional designing Advanced
 Ontwikkelen van trainingen
 Didactische vaardigheden voor trainers
 Leadership Effectiveness (Schouten Global)
 Mindfulness in een dag
Incompany geef ik trainingen op het gebied van leiderschap, teamontwikkeling en
klantgerichtheid.

2018 – 2019

Techneco – coach en trainer (ZZP)
Nederland gasloos maken. Dat is wat Techneco beweegt. Techneco is een
familiebedrijf met ruime ervaring in warmtepomp techniek. Een dag per week coach
ik bij Techneco op het gebied van leiderschap, teamontwikkeling en communicatie.

2018

VvAA (Vereniging voor arts en auto) – coach (ZZP)
VvAA verbindt en ondersteunt zorgverleners met kennis, advies en
verzekeringen. Gedurende vier maanden coachte ik twee dagen per week teams en
individuen (accountants, juristen) in onder andere zelfsturing, commerciële
slagkracht en persoonlijke ontwikkeling.

2014 - 2017

Gezondheidscentrum Asielzoekers – coach zelfsturing (ZZP)
GC A is een landelijke eerstelijnspraktijk die huisartsenzorg Plus levert aan
asielzoekers vanuit een centraal kantoor in Wageningen én vanuit de teams op
asielzoekerscentra. De GC A-teams bestaan uit huisartsen,
praktijkverpleegkundigen, praktijkassistenten en consulenten ggz.
Verantwoordelijkheden:
* Coaching van ca. 20 zelforganiserende teams in de transitie en
implementatiefase;
* Teamtraining tav zelforganisatie en zorgconcept;
* Werving nieuwe medewerkers.

2012 - 2014

PON Automotive – coach (ZZP)
Voor sales accelaratie heb ik zes dealers in de regio Zuid - Holland gecoacht voor
een periode van ca 1,5 jaar. De coaching bestond uit het begeleiden van de
verkoopleider en zijn team van SEAT, Skoda, AUDI, Volkswagen en Volkswagen
Bedrijfswagens bij het implementeren van de opgedane kennis uit de e-learning en
klassikale bijeenkomst in zijn dagelijkse werk. Het traject bestond uit vijf modules,
waarop de coaching gericht was: structuur en organisatie, sturen op cijfers,
management, marketing en rendement.
Sales Acceleratie was een merkoverstijgend programma en onderdeel van de
verkoopstrategie van Pon Automotive B.V.. Het was erop gericht om het maximale
uit het verkoopproces te halen, met meer verkopen én meer rendement als
uiteindelijke doel.

2011 - 2014

Koninklijke Metaalunie – coach voor ondernemers (ZZP)
In het project "Verbeteren Leercultuur in de Metaal," heb ik ca 50 ondernemers
gedurende langere periode gecoacht. De coaching was gericht op het
implementeren van de actiepunten uit de HRD scan die ondernemers kregen en
richtte zich op duurzame ontwikkeling, verbeteren van de leercultuur bij de
ondernemer, implementeren van een HR-Cyclus en het ontwikkelen van
ondernemers- en leiderschapsvaardigheden. Naast de coaching gaf ik trainingen
over competentiemanagement.

2007-2008

AEGON Nederland, Expertcenter Opleiden - Trainer / coach / HRD adviseur
Werkzaamheden
 Training, coaching en ontwikkeling professionals
 Assessments en loopbaanontwikkeling franchisenemers
 Ontwikkelen trainingsmateriaal en syllabi
 Opleidingsbehoefteonderzoek en opleidingsadvies
 Inkopen externe opleidingen
 Opleidingsinventarisatie en opzetten preferred suppliers traject
 Visieontwikkeling en strategisch HRD advies

2006

SARV Business Training en Consultancy - Internationale Business Trainer /
Consultant
Werkzaamheden
 Inventariseren en analyseren opleidingsbehoeften
 Ontwikkelen en internationaal verzorgen van trainingen voor
(financiële) professionals

1997 – 2006

Rabobank
Diverse functies, de laatste vier jaar Adviseur Hypotheken en Vermogen.

Specialisatie

Vakinhoudelijk

Branches

Training en coaching
 Zelfsturing
 Teamontwikkeling
 Leiderschap
 Klantgerichtheid / sales
 Communicatie / persoonlijke effectiviteit
 Mindfulness
 Train de trainer / coaching voor coaches / managers

 Financieel (zakelijke) dienstverlening
 Zorg
 Automotive
 Energie
 Retail

Karakteristieken/Competenties

Goede mensen beter maken!
Gedrag. Inspirerende motivator. Energiek, extravert, enthousiast, (daad)krachtig, netwerker,
optimistisch, direct, onafhankelijk, gericht op afwisseling en de toekomst.
Drijfveren. Beslissingen nemen die invloed hebben op grote groepen mensen, bijdragen aan het
welzijn van de wereld en anderen, mogelijkheden creëren om vooruit te komen, streven naar het
hoogst bereikbare, eigen behoeften vervullen door anderen te helpen in de ontwikkeling zichzelf te zijn.
Talenten. Empathisch; in staat relaties op te bouwen en verbinding aan te gaan, conceptueel;
vermogen om informatie en situaties te analyseren, (intuïtief) te combineren, praktisch te vertalen en
op te lossen, zelfsturend en –reflecterend vermogen, creatief en creërend.

Bijlage – ervaring Marina Traint

Leiderschap - training en coaching

(Team)oaching / coaching zelfsturende teams

Sales / adviesvaardigheden / klantgerichtheid / accountmanagement / netwerken

Train de trainer / opleider voor coaches / training learning and development specialisten

Integrated learning trajecten (70-20-10). Sinds 2011 werk ik als e-trainer en e-coach in diverse
leertrajecten die bestaan uit een blend van klassikaal leren, e-learning, werkplek leren,
management support, Webex-meetings, coaching en peer support. Tijdens de klassikale
bijeenkomsten werk ik regelmatig met een combinatie van Video Response Training en een
trainingsacteur of met een outdoor programma. De doelgroep is managers / leidinggevenden. De
looptijd van deze trajecten is vaak lang (3 tot 9 maanden) en de impact is veel groter dan een
enkelvoudige ontwikkelinterventie.

Bijlage – professionele ontwikkeling
2018





Register Post HBO opleiding individuele- en teamcoaching - Coachboulevard
Maandelijkse intervisie met coaches / trainers
Supervisie - Coachboulevard
Individuele coaching

2017
 Individuele coaching (Rondheel)
 Stilte retraite – Art of Living (10 dagen)
 Be the Change – Challenge Day Nederland (3 dagen)
2016
 Mindfulness train de trainer – Centrum voor Mindfulness (8 dagen)
 Mindful communicatie – Centrum voor Mindfulness (8 dagen)
 Maandelijkse intervisie bijeenkomsten teamcoaches zelforganiserende teams (begeleid voor
Instituut voor samenwerkingsvraagstukken)
2015
 Pre Teacher Training Course (9 dagen – Art of Living)
 Insights on Topic – High Performing Teams
 Maandelijkse intervisie bijeenkomsten teamcoaches zelforganiserende teams (begeleid voor
Instituur voor samenwerkingsvraagstukken)
 Training effectief stemgebruik voor professionele sprekers - Schouten en Nelissen
 Mindstretching voor trainers – Ria van Dinteren via Schouten en Nelissen
2014
 Maandelijkse intervisie bijeenkomsten teamcoaches zelforganiserende teams (begeleid voor
Instituur voor samenwerkingsvraagstukken)
 Trainer integrated learning (3 maanden - Schouten en Nelissen)
 Werken met het kompasmodel – leren en ontwikkelen vanuit potentieel (1 dag – Schouten
en Nelissen)
 Werken met de Video Response Trainer (1 dag – Schouten en Nelissen)
 Opleiding teamcoach voor zelfsturende teams ( Instituut voor Samenwerkingsvraagstukken)
2013
 Organisation and System Relationship coaching (2 dagen – Schouten en Nelissen)
 Individuele coaching door Anne de Graaf, oprichter TA Academy
 Deeper Discovery (archetypes meten) – Insights Benelux
 NOBTRA (Nederlandse Orde van Beroepstrainers) congres – het verlies van controle en
beheersing
2012
 Intervisiebijeenkomsten (Insights Benelux, PON’s Automobielhandel, Schouten en Nelissen)
 Individuele coaching door Kees van Zijtveld

2011

 Mindfulness, Counseling en Geweldloze Communicatie (Beumkes aandacht- en
communicatietraining)
 Sales Effectiveness ( 1 dag- Insights Benelux)
 Intervisiebijeenkomsten (Insights Benelux, VDS en NVO2)
 Werken met energie voor trainers en coaches (3 dagen - Beide Benen op de Grond)
 Learning Lane (3 dagen NVO2)
2010







Culture Dynamics (1 dag - Insights Benelux)
Begeleiden van groepsprocessen (6 dagen – Schouten en Nelissen)
Groepsdynamica en procesinterventies (3 dagen - Schouten en Nelissen Bedrijfsschool)
Revitalising Teams ( 1 dag- Insights Benelux)
Intervisiebijeenkomsten (Insights Benelux en Schouten en Nelissen)
Mentoring (meelopen met collega trainers (7 dagen – Schouten en Nelissen, WAAR)

2009
 Insights Discovery accreditatietraining (4 dagen - Insights Benelux)
 MBCT - Aandachtgerichte Cognitieve Training voor trainers (6 maanden – Schouten en
Nelissen Bedrijfsschool)
 Learninglane (2 dagen NVO2 en de Baak)
 Integer gedrag beïnvloeden met de Roos van Leary (3 dagen - Schouten en Nelissen
Bedrijfsschool)
 Confronterend starten van Trainingen (1 dag - Karin de Galan - School voor training)
 Handelingsgericht leren (3 dagen - Schouten en Nelissen Bedrijfsschool)
 Intervisiebijeenkomsten (Schouten en Nelissen)
2008








Mindfulness – aandachtsgerichte training (1 dag - Schouten en Nelissen Bedrijfsschool)
Het persoonlijk doelstellend gesprek ( 1 dag - Schouten en Nelissen)
Mentoring (meelopen met collega trainers (10 dagen – Schouten en Nelissen)
Adviseren over Opleiden en Leren (6 dagen - Schouten en Nelissen)
Van Vakspecialist naar Opleider (4 dagen - Schouten en Nelissen)
Opleidingstrajecten methodisch ontwerpen (3 dagen - Schouten en Nelissen)
Selfmanagement (3 dagen - PK2)

2007
 Accreditatietraining consultant gedrag- en drijfverenanalyses (3 dagen - Management
Development Institute Benelux)
 Learninglane (3 dagen NOV2 en de Baak)
2005
 PRIME training – effective training skills en tools (3 dagen - JCI University)

Bijlage - overig
Nevenactiviteiten
Art of Living – actief vrijwilliger (sinds 2013)
The Art of Living is na het Rode Kruis de grootste vrijwilligersorganisatie ter wereld, opgericht in 1981.
Het is een educatieve, humanitaire NGO zonder winstoogmerk, die zich bezighoudt met stressmanagement en serviceprojecten. De organisatie is actief in 151 landen.
Alle programma's worden aangestuurd de filosofie van vrede: “Als we geen stressvrije geest en
geweldloze samenleving hebben, kunnen we geen wereldvrede bereiken.” Om mensen individueel te
helpen om van stress af te komen en innerlijke vrede te ervaren, biedt Art of Living
stressbestrijdingsprogramma's met ademtechnieken, meditatie en yoga. Deze programma's hebben
miljoenen mensen geholpen om stress, depressie en gewelddadig gedrag te overwinnen.
Junior Chamber International - worldwide federation of young leaders and entrepreneurs
JCI is een netwerkorganisatie voor jonge, ondernemende mensen die zich persoonlijk willen
ontwikkelen.
De visie van JCI is: “To be the leading global network of young, active citizens.”
De missie van JCI is: “To provide development opportunities that empower young people to create
positive change.”
JCI is een internationale organisatie met ca 170.000 leden in ongeveer 116 landen. In Nederland zijn er
rond de 2000 leden. De organisatie is niet politiek of religieus gebonden. JCI heeft als NGO de hoogste
adviesstatus bij de Verenigde Naties.









Lid JCI Kennemerland (2004 – 2013)
Vice Voorzitter JCI Kennemerland (2012)
Vice Voorzitter JCI Kennemerland (2011)
Executive Vice President Training and Coaching JCI the Netherlands (2009)
JCI Coach (sinds 2009)
Nationaal management team trainingen – assessments, begeleiding en ontwikkeling
nieuwe trainers – (2008)
Nationaal trainer (sinds 2006)
Redacteur landelijk magazine (2006)

Waterhof – beheersvereniging bewoners
 Bestuurs voorzitter (sinds 2014 - 2018)
TarTrek – theatersport en improvisatie
 Bestuurslid trainen (2010 – 2011)
 Speler (2009 - 2013)

Young AEGON – oprichtingsbestuur (2007-2008)
Squash







Ere divisie speler (top 50)
Internationaal scheidsrechter
Opleider voor scheidsrechters in Nederland
Strategisch advies over integriteit, bestuurlijk functioneren en beleid Squash Bond
Nederland (publicatie december 2005)
Initiatiefnemer en projectleider World Squash Day Nederland (2005 & 2006)
Redacteur Squashweb

Jong Rabo – organisatie (2002 – 2006)

Bijlage - prive
Prive houd ik me bezig met muziek, lezen, spiritualiteit, koken en ik ben graag in de natuur, het
liefst op ski’s, een wildwaterkajak of te paard.
Natuur
Regelmatig ben ik op het strand te
vinden, maar het meest aangetrokken
voel ik me tot bergen. Ik sta dan ook het
liefst zo vaak mogelijk op de ski’s, maar
ook trotseer ik de Alpen graag te paard
of kajak.

Spiritualiteit
Spiritualiteit is onderdeel van mijn dagelijks
leven. Sinds ik in 2009 de opleiding voor
Mindfulness trainer heb gevolgd mediteer ik
dagelijks en ga ik meerdere keren per jaar
in (stilte) retraite. Dit deed ik bij onder
andere bij:
 Frist Koster (mindfulness en
mildheid);
 Tibetaans instituut Yeunten Ling
(Boeddhistische Retraites);
 Osho University;
 Akashananda;
Tegenwoordig voel ik me thuis in de filosofie
van de Art of Living, waar ik cursussen volg
op het gebied van ademtechnieken,
meditatie, yoga, stilte en Ayurvedisch koken
waardoor ik bewsutzijn steeds verder in m’n
dagelijks leven integreer.

Theater

Muziek

Met een avond theater doe je me een groot
plezier en ik speel zelf ook graag. In 2009
ben ik gegrepen door improvisatietheater.
Dit is wat ik zoal doe en gedaan heb:
 Basiscursus theatersport bij Op Drift
Training;
 Vier jaar improvisatie training bij
theatersportvereniging TarTrek met
regelmatig voorstellingen;
 Cabaret bij Anemoon Langenhof (van
de Bloeiende Maagden);
 Clownerie bij STUDIO A·A·P en bij Ton
Kurstjens.

Als kind heb ik jarenlang pianoles gehad,
tegenwoordig speel ik daarnaast ook
gitaar.
Meestal ga ik een of
twee keer per jaar naar
Buitenkunst waar ik in
de natuur zang
workshops volg.
Regelmatig haal ik
m’n hart op door mantra’s te zingen.

