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Personalia
Diane Koster
Maiskamp 2
3828 HX Hoogland
Diane@MaakBaan.nl

Mobiel:
Zakelijk:
Privé:

06-55150807
033-2103321
033-8802990

Lid van de beroepsverenigingen:
PZO, NVP, Erkend Loopbaanprofessional bij NOLOC en NOBCO
gecertificeerd Practitioner.

Geboren:
Getrouwd:
Kinderen:

8-11-1962 te Hoorn
26 oktober 1987
Vivian (1993) en Jeroen (1994)

Profielschets
Als organisatie adviseur en coach help ik mensen en organisaties op een andere manier te kijken
naar de eigen bijdrage aan het proces. Op een inspirerende manier en met innovatieve
instrumenten maak ik inzichtelijk hoe de kracht van elk deelnemer en de gezamenlijke passie van
de groep het beste tot een gedragen resultaat kan leiden.
Mijn passie is het beste uit de mens en een organisatie tot uiting laten komen in een gezamenlijk
product. Ik verdiep mij in de laatste ontwikkelingen en gebruik professionele instrumenten, waarmee
ik mijn eigen programma’s, coachtrajecten en methodieken ontwikkel. Zo heb ik het
gedachtengoed van Lean, Agile en Scrum omarmd en verwerkt in mijn aanpak. Ook ben ik
geïnspireerd door het boek: Reïnventing Organizations, van Frederic Laloux en de manier van
organiseren van Buurtzorg door Jos de Blok. Ik ben er van overtuigd dat iedereen met plezier kan
werken en dat we daarmee de wereld mooier kunnen maken.
Mijn ervaring ligt voornamelijk in de (zakelijke) dienstverlening, bij commerciële bedrijven, HR
dienstverleners en ICT omgevingen. Ik voel aan waar de spanningsvelden liggen en heb een talent
voor het boven tafel krijgen van “het gedoe” op een constructieve manier. Door mijn enorme
positiviteit lukt het mij mensen en organisaties te inspireren en hen zelf patronen te laten doorbreken
om tot betere resultaten te komen op inhoud, proces en samenwerking. Ik ben enthousiast, goed in
het contact maken met mensen, een aandachtig luisteraar en een creatief denker.

Ervaringsoverzicht
2015 – heden

: Zorggroep ENA: Begeleiding organisatie naar zelf-organiserende teams

2013 – 2014

: Gemeente Amersfoort afdeling facilitair: empowerment bij reorganisatie

2013 – heden

: Gradusgroep: Senior outplacement coach

2011 – heden

: Nautus gemeente advies bureau: organisatieontwikkeling en selectie assessments

2010 – heden

: Trivento: organisatieontwikkeling op basis van coaching

2009

: KLM catering services: Adviestraject invoering Lean

2008 – 2010

: Stichting Worden Wie We Zijn: projectmanager van mobiliteits-projecten voor het
UWV en Ministerie van SZW.

2005 – 2007

: Yoeke: accountmanager, interim manager en re-integratie-coach.

2004 – heden

: MaakBaan: zelfstandig organisatie adviseur en coach

2002

: Formatie: interim directeur

1996 – 2004

: IMN NV: Accountmanager, P&O Manager, lid MT, manager Werving en Selectie,
outplacement- en loopbaanbegeleider, Casemanager en resourcemanager.

1995 – 1996

: Funktie Mediair: Projectleider automatisering (invoering Recruitment Systeem)

1985 – 1995

: Diverse ICT functies: Micro US: casetool consultant; DataSciences: software
ontwikkelaar, junior business analist, informatie analist en HelpDesk coördinator;
PANDATA: software engineer, tester en informatie analist.
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Organisatie ontwikkelingstrajecten
Begeleiden zorginstelling naar zelforganiserende teams
Bij een kleine zorginstelling met 3 vestigingen, 100 medewerkers, 15 leidinggevenden en 250
vrijwilligers, begeleid ik de leidinggevenden in een transitie naar coachend leiderschap en
zelforganiserende teams. De managers en teamleiders zijn met behulp van een DISCOVER analyse
van gedrag, drijfveren en talenten, gecoacht op het vinden van hun eigen stijl van leidinggeven en
de afstemming van deze stijl op die van hun teamleden. Door middel van workshops worden ook
de medewerkers en de vrijwilligers ingewijd in de kracht van de DISC methodiek. Door de DISC
methodiek te verweven in de situationele leiderschapstechnieken, kan elk team op zijn eigen
manier de transitie naar zelf-organisatie maken.
Resultaten tot nu toe:
• introductie DISCOVER methodiek wordt omarmd
• veel enthousiasme omtrent de praktische toepasbaarheid
• meer openheid onderling en respect voor de verschillen
• basis is gelegd voor het denken in rollen
De vervolgstappen zijn:
• Een structuur of methodiek introduceren om stap voor stap de teams zelf de beweging te laten
nemen richting het denken in rollen.
• Kaders geven en de teams zelf het evolutionaire doel per team laten bepalen.
• De aspecten van de agile scrum, kunnen mogelijk tot een werkbare stap voor stap strategie
leiden.
• Het is dus nog niet bekend hoe de organisatie er uiteindelijk uit zal zien.
Empowerment afdeling bij gemeente
Bij een grote gemeente werd de afdeling facilitair gereorganiseerd. Door van 21 personen de
kracht en de passie in kaart te brengen, werden zij erop voorbereid dat wat er ook zou gebeuren ze
in zichzelf konden blijven geloven. Op grond van de persoonlijkheid en de passie werd een match
gemaakt met de nieuwe organisatie. Door workshops waarin de medewerkers de eigen kracht
konden voelen en hun passie konden verwoorden werd een basis gelegd bij een krachtige insteek
van deze nieuwe organisatie.
Organisatie ontwikkeling tbv het herstellen van de rust in het bedrijf
Twee directeuren runnen al 8 jaar succesvol een bedrijf in technische componenten, met 9
medewerkers. Eén van de twee directeuren heeft binnen twee jaar, twee keer een hartinfarct
gehad. MaakBaan wordt gevraagd om de onrust in het bedrijf te weg te nemen. De onrust is
ontstaan doordat onbewust het vertrouwen is afgenomen. Er ontstaan elke dag diverse kleine ruzies
tussen de partners. De medewerkers weten niet meer waar ze aan toe zijn en praten de beide
partners naar de mond.
Na een analyse van de persoonlijkheid, commerciële instelling en drijfveren van de twee partners,
vinden er eerst individuele gesprekken plaats met de partners en daarna een aantal gezamenlijke
gesprekken.
•
•
•
•
•
•

het respect voor elkaar wordt hersteld,
gezamenlijke drijfveren benoemd
de aanvulling van elkaars gedrag wordt herkend
de taken worden opnieuw verdeeld
het vertrouwen wordt langzaam weer opgebouwd.
de rust wordt langzamerhand weer hersteld en daar knapt het hele bedrijf van op.

Organisatie ontwikkeling adviesbureau
Een adviesbureau heeft te maken met medewerkers die binnen 2 jaar weer vertrekken. Eén
medewerker is herstellende van burn-out en heeft MaakBaan als outplacement bureau uitgekozen.
Tijdens dit traject blijkt dat ze, op basis van haar persoonlijkheid en motivatie, nooit bij dit bedrijf
aangenomen had moeten worden. Hierop besluit het adviesbureau MaakBaan in te huren voor het
implementeren van een betere methode voor het werven en behouden van nieuwe medewerkers.
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Na diverse gesprekken met het management, stelt MaakBaan een plan van aanpak op.
• de cultuur van het bedrijf wordt in kaart gebracht
• van de partners worden gedrags- en drijfveren analyses gemaakt
• individuele coachsessies met alle medewerkers op basis van gedrag en drijfverenanalyse
• door middel van workshops wordt voor de medewerkers en de partners duidelijk hoe men
elkaar aanvult en waar (te grote) verschillen zijn.
• twee medewerkers nemen zelf afscheid
• nieuwe medewerkers worden pas na een assessment aangenomen
• jaarlijkse workshops met de nieuwe medewerkers en met het management
Het adviesbureau heeft een slag gemaakt in meer volwassen met elkaar communiceren en elkaar
op een positieve manier aanspreken op bepaald gedrag. Ook in het managementteam zelf durft
men elkaar beter aan te spreken op kwaliteiten en elkaars gedrag. Ook help de assessments het
management bij een goede aansturing van de nieuwe medewerkers, de teamsamenstelling en de
taakverdeling binnen het bedrijf en naar opdrachtgevers. Door jaarlijkse workshops van MaakBaan,
blijft deze organisatie groeien op het vlak van persoonlijke ontwikkeling en professionalisering.
Adviestraject invoering Lean
Bij KLM Catering Services liep het management tegen problemen aan bij de invoering van Lean.
Met het advies van MaakBaan, kon het managementteam verbeteringen doorvoeren in het
aansturen van de onderliggende managementlaag met betrekking tot de daadwerkelijke
invoering van Problem Solving.
Conflict oplossen in het managementteam
Een ICT bedrijf heeft een nieuwe verkoper aangenomen en na enkele maanden lopen de irritaties
hoog op, terwijl er ook dingen goed gaan. MaakBaan wordt ingehuurd om het proces te
begeleiden het gedoe boven water te krijgen en de communicatie in het team te verbeteren.
De cultuur van het bedrijf wordt in kaart gebracht door MaakBaan en binnen het
managementteam wordt gewerkt met gedrag en drijfveren profielen. Ook van de nieuwe verkoper
wordt een gedrag en drijfveren analyse gemaakt. MaakBaan bespreekt de verschillen individueel
met de betrokkenen, waardoor duidelijk wordt waar de irritaties vandaan komen. Omdat de
verschillen in motivatie nu duidelijk in beeld komen en de betrokken personen hiermee hun gevoel
bevestigd zien, neemt de nieuwe verkoper in goed overleg afscheid van het bedrijf.
Interim directeur
Van een ICT detacheringsbureau met 5 medewerkers wordt de directeur getroffen door een
herseninfarct. Gedurende 6 maanden heb ik het bedrijf geleid en gerapporteerd aan de eigenaar.
Per medewerker werd de effectieve inzet bekeken en bijgestuurd waar nodig. Het bedrijfsproces
wordt teruggebracht tot de kern, daar waar het geld mee verdiend wordt. 3 medewerkers nemen
uit zichzelf ontslag. De overige medewerkers worden door mij begeleidt en dit leidt tot een meer
effectieve en succesvollere bedrijfsvoering. De omzet wordt in 6 maanden verdriedubbeld. Er wordt
een nieuwe directeur geworven die het bedrijf met de overgebleven medewerkers en een
vliegende start kan continueren.
Overige ervaringsdetails
2004 –heden

: MaakBaan: zelfstandig ondernemer, individuele coach, organisatie adviseur en
interim manager.

Tot mijn klanten behoren bedrijven en organisaties in de (zakelijke) dienstverlening, gemeentes,
scholen, ZZP-ers en particulieren. De individuele coachtrajecten hebben tot doel om ander werk te
vinden of om anders te werken. De adviestrajecten gaan om het terugvinden van de passie, de
communicatie hiervan en de vertaling van de passie naar de rest van het bedrijf, afdeling of
werkzaamheden. Praktisch komt dat neer op, verbeteren van de communicatie, verbeteren van
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de samenwerking, betere taakverdeling, de visie van de organisatie laten aansluiten bij de mensen
zelf, enzovoort.
Centraal in de MaakBaan trajecten staat het onderzoeken van de persoonlijkheid (wie ben ik), de
motivatie (wat wil ik) en de competenties (wat kan ik). Zowel van het individu als van de
organisatie. Ik gebruik diverse assessment methodieken om de efficiëntie van de adviestrajecten te
verhogen. MaakBaan staat vooral bekend om de praktische vertaling van deze inzichten naar hoe
de organisatie of het individu daadwerkelijk andere beslissingen kan nemen en op een andere
manier kan gaan werken. Patronen worden doorbroken en de stappen naar betere inzet van de
kracht van de personen en daarmee de kracht van de organisatie worden duidelijk.

2013 - heden

: GradusGroep: senior coach voor hoger opgeleiden

GradusGroep voert outplacement trajecten uit voor risicodragende werkgevers, zoals Gemeentes
en overheidsinstellingen. Deze werkgevers dragen zelf het risico met betrekking tot het betalen van
een uitkering aan hun werknemers als deze werkeloos worden. GradusGroep neemt de verplichting
tot het betalen van het salaris over en zorgt door het inhuren van goede coaches dat deze mensen
snel weer aan het werk komen op een plek die duurzaam bij ze past.
Van Gradus Groep krijg ik coach cliënten toebedeeld die passen bij mijn manier van coachen. Dat
zijn meestal
• hoger opgeleide mensen die niet precies weten wat ze zoeken in een volgende baan
• leidinggevenden, managers en directeuren
• de mensen met kennis-intensieve beroepen die heel specifieke vacatures zoeken
• de oudere werknemer, die even vergeten is hoe waardevol zijn ervaring is als hij deze op de
juiste manier en aan de juiste mensen, presenteert.
De outplacement trajecten bestaan uit een intensieve coach-fase en een sollicitatie-fase. Naast de
coaching en sollicitatiebegeleiding zorg ik ook voor extra mogelijkheden door mijn netwerk aan te
spreken. Ik werk met professionele instrumenten die het traject versnellen en de kans op succes
vergroten.
2010 – 2015

: Forza Hoogland Volleybal: Voorzitter

Vijf jaar heb ik mij ingezet als bestuurslid en voorzitter voor Forza Hoogland Volleybal. Met meer dan
450 leden hoort Forza bij de 30 grootste volleybalclubs van Nederland. De vereniging heeft een
organisatie van diverse werkgroepen met elk een eigen coördinator. Het bestuur kan zich daarom
bezig houden met de grote lijnen en de contacten naar buiten toe. Door de promotie van Dames 1
in 2011 naar landelijk niveau, hebben we een professionaliseringsslag moeten realiseren qua
organisatie.
In mijn periode als voorzitter is het scheidsrechters probleem aangepakt, is de communicatie op
professionele manier neergezet en zijn er 5 nieuwe sponsors aangetrokken. Mijn rol was die van
motiverende inspirator en verbinder. Ik heb aspecten van de lean werkwijze en het nieuwe werken
toegepast en met mijn managementervaring kreeg ik voor elkaar dat de verantwoordelijkheid voor
bepaalde taken door de juiste mensen werd opgepakt. Leuk om hier aan mee te kunnen werken
als voorzitter van deze gezellige volleybalclub.
2008 – 2010

: Stichting Worden Wie We Zijn: Projectmanager.

Deze Stichting heeft een aantal projecten uitgevoerd voor het UWV en het Ministerie van SZW, waar
ik ingezet werd als projectmakelaar. De Stichting had tot doel: het bevorderen van werk voor
mensen met een psychische beperking. Mijn taak was het managen van deze projecten en zorgen
dat er goed werd samengewerkt door de verschillende instanties die bij de projecten betrokken
waren. Zoals: Werkgevers; Mensen met een psychische beperking; Het bestuur en de ambassadeurs
van Stichting WWWZ; Loopbaanbegeleidingsbureau ‘s; Diverse vestigingen van het UWV;
Onderwijsinstellingen; GGZ instellingen en de ouders van mensen met een psychische beperking.
Als projectmanager heb ik de resultaatgerichte coaching toe kunnen passen, waarbij ik vooral
Pagina 4 van 6

Diane Koster
Diane@MaakBaan.nl

Curriculum Vitae

juli 2016

verbindend te werk ging. Praktisch gezien kwam mijn taak vaak neer op het organiseren van
inhoudelijke bijeenkomsten, voorlichting aan werkgevers en informatie geven aan de uitvoerende
en beslissende partijen. Door mijn enthousiasme en mijn inhoudelijke kennis van de processen en
problemen bij elke partij, kon ik de betrokkenen verbinden met hun eigen motivatie en lukte het mij
de diverse partijen met elkaar te verbinden, zodat er een goede samenwerking ontstond.
2005 – 2007

: Yoeke: (Re-integratie)coach en (account)manager

Yoeke is een bedrijf dat professionals in de ICT detacheert bij haar klanten. In 2005 heb ik er een reintegratie afdeling opgezet en ben ik daar begonnen met het re-integreren van ICT-ers. De
methodiek heb ik zelf geschreven op basis van mijn ervaringen als manager in de ICT, bij IMN en
mijn management- en coachopleidingen. In deze methodiek werd samen met de klant een (Zelf-)
Ondernemers-Plan opgesteld. Deze methodiek is erop gebaseerd, dat de klant zelf de
verantwoordelijkheid gaat oppakken om zelfonderzoek te doen en de resultaten te gebruiken voor
het vinden van een nieuwe baan of het starten als zelfstandige in de ICT.
Naast de re-integratieafdeling heb ik de collega’s van Werving&Selectie en detachering gecoacht
en geholpen met het opzetten van de verkoopprocessen en het binnenhalen van nieuwe klanten.
Door het benaderen van mijn netwerk, heb ik ook zelf nieuwe klanten en kandidaten geworven.
1996 – 2004

: IMN NV: P&O Manager, Accountmanager, lid MT, Manager W&S, Outplacementen Loopbaanbegeleider, Casemanager en Resourcemanager.

Bij IMN ben ik begonnen als accountmanager en was resourcemanagement één van mijn
belangrijkste taken. In 1996 waren er ongeveer 30 professionals in dienst bij IMN en daarnaast,
huurden we 12 externe krachten in om aan de vraag van onze klanten te kunnen voldoen. Deze
inhuur was mijn verantwoordelijkheid. Op basis van kennis van de klant en de opdrachten ging ik,
op zoek naar de juiste kandidaat bij ons zelf of bij onze toeleveranciers. In 2000 had IMN 200
medewerkers en huurden we meer dan 60 externe professionals in. De inhuur van externen had ik
uitgebouwd tot een team van 5 personen, verdeeld over 4 vestigingen.
IMN werd na een doorstart, als bedrijf met zelfsturende teams opgebouwd. Ik begeleidde de
nieuwe managers die bij IMN kwamen werken, bij het vinden van hun weg binnen IMN. De taken
werden binnen het managementteam verdeeld op basis van de sterke kanten van de
verschillende managers.
Als accountmanager en fieldmanager liep ik rond bij klanten zoals AHOLD, Belastingdienst, SVB,
WKAP en het Kadaster.
Toen IMN in 2003 en 2004 een kwart van de medewerkers moest ontslaan, heb ik een
mobiliteitscentrum ingericht, waarbij de medewerkers begeleiding kregen van mij, bij het vinden
van nieuw werk, het schrijven van hun CV en sollicitatiebrieven. Dit terwijl ik in 2004 ook zelf werd
ontslagen. De vanzelfsprekendheid van mijn collega’s dat mijn advies hen kon helpen, heeft mij
weer geholpen om na mijn ontslag mijn eigen bedrijf op te zetten.
1985 - 1995

: Diverse ICT functies: Micro US: casetool consultant; DataSciences: software
ontwikkelaar, junior business analist, informatie analist en HelpDesk coördinator;
PANDATA: software engineer, tester en informatie analist.

De eerste tien jaar van mijn carrière heb ik uitvoerende functies gehad in de ICT. Via Pandata (nu
Cap Gemini) en DataSciences (nu IBM) heb ik rondgelopen bij Gemeentelijk Havenbedrijf
Rotterdam, KPN, Banque de Suez, EOE optiebeurs, Fokker en Hoogovens.
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Opleidingen en Trainingen
2009 - heden
2015-2016
2015
2015
2013
2011
2011
2010
2010
2009
2008
2005
2004 – 2005

: Cursus Bewustzijnsgroei, voor de ontwikkeling van mijn bewustzijn. Werken aan mijn
eigen heelheid. Bij Kerntraject in Amersfoort, elke maand een middag van 2,5 uur.
: Certificering DISCOVER: Gedrag, Drijfveren en Talenten (8 dd bij Mastermind)
: Where others Zig, you Zag (Regio Academy). Het nieuwe organiseren, de betekenis
van scrum en andere onderwerpen om anders naar organisaties te kijken.
: Let’s Reïnvent Orgnisations door Het eerste huis. Met de sprekers: Jan Rothmans,
Jos de Blok, Jos Rovers, Frederic Laloux en Brian Robertson.
: Workshop Het nieuwe trainen, Titia van der Ploeg
: Workshop Executive Coaching, NOBCO
: Workshop Oplossingsgericht Coachen, Bert Garssen
: Certificering Q4 DISC gedragsstijl, Synques
: Certificering MDI Gedragsanalyse en de werkgerelateerde drijfverenanalyse, MDI
: Workshop “Werken met innerlijk team”, bij Kerntraject
: Workshop “De kracht van woord en klank”, bij Kerntraject
: Supervisie traject bij Hans Frints
: Masterclass Resultaat gericht coachen, bij Anneke Walraven

2002 - 2003

: Werken zonder stress:
Training van 4 x 5 dagdelen, inzicht in stressfactoren in manieren van werken en
communiceren, van jezelf en herkenning bij anderen. Geoefend met diverse
communicatie technieken, Roos van Leary, RET en Ofman (Fit for Thought).

1999 – 2000

: Management Development programma Coachend Leidinggeven, bij Firmament
o Persoonlijk leiderschap door bezieling (Edo Sprong)
o Het vrijmaken van beperkende overtuigingen (Edo Sprong)
o Succes strategieën (Roy Martina)
o Charismatisch presenteren (Richard Green)
o Leiding geven aan professionals (Sido van der Meulen en Dries Oosterhof)

2002
1996 – 1997
1996
1985 – 1994
1985

: Inleiding Prince 2 (ISES);
Commerciële vaardigheden (Kaiser);
Communicatieve vaardigheden (Gerard van Haarlem);
Div. ICT methoden, programmeertalen en PHTO Informatie Analyse;
PANDATA TIS (Technische Informatie Systemen) 3 mnd voltijds;

1981 - 1985

: H.T.S. Fijnmechanische Techniek:
Afstudeerrichting: Technische Automatisering, CHTS Hilversum (Hogeschool Utrecht)

1975 - 1981

: Atheneum B: Ne, En, Wi I, Wi II, Na, Schei en Bio. Marcuscollege Grootebroek.
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