Mari Plooij
Coaching, training & advies

Al 35 jaar begeleid en adviseer ik mensen. Ik krijg energie van iedereen die openstaat
voor ontwikkeling en zaken bij de essentie wil aanpakken. Of dat nou destijds de zware
crimineel was die zijn koers wilde veranderen; daarna de manager in het zakelijk
bedrijfsleven die meer impact wilde sorteren of een team dat echt wilde samenwerken.
Ik focus me op de dialoog en het verbinden van mensen. Ben altijd op zoek naar de
essentie; nieuwsgierig als ik ben naar de vraag achter de vraag. Actief en oprecht ertoe
bijdragen dat mensen vol tot hun recht komen, vanuit hun kracht.
Ik deed dit vele jaren in continu wisselende rollen; eerst in de non-profitsector, daarna
bij een grote internationale bank/verzekeraar, en sinds 2015 als zelfstandig coach,
trainer en facilitator.
Opleiding:
2015

zelfstandig coach, trainer, facilitator

2013 – 2015

leiderschapscoach bij ING in Het Nieuwe Werken programma

2008 - 2013

ING - Sr. HR Consultant / HR Business Consultant*

* 2009 tijdelijke opdracht: teamcoördinator IT-afdeling Card & Banking Systems (6 maanden)

2002 - 2008

ING - Consultant Organisation & Change

1996 - 2002

ING (Postbank) Personeelsadviseur

* 2001 loopbaanadviseur in tijdelijk loopbaanadviescentrum
* 2000 - 2001 ING (Postbank) - Interim HR-manager

1991 - 1996

ING (Postbank) - Bedrijfsmaatschappelijk werker

1982 - 1991

reclassering Amsterdam - Maatschappelijk werker

Wapenfeiten: extra opdrachten in of naast mijn rol
• Ontwikkelaar en facilitator van tal van teamsessies
• Trainer/facilitator ING Business School – Internationaal Talentenprogramma
• Facilitator ING Managers met Impact-traject
• Outsourcing: projectleider HR outsourcingtrajecten
• Ontwikkelaar en uitvoerder van veranderprogramma’s: bijvoorbeeld cultuurprogramma Human Excellence
• HR-verantwoordelijk voor overgang van landelijk callcenter (800 FTE) naar Postbank
Retail
• Supervisor Hogeschool van Amsterdam
• Privé: organisatie Internationaal Cellofestival Zutphen / recensent van muziek voor
een online magazine / bestuurslid Het Dagelijks Bestaan (leef-/leergemeenschap voor
jongeren)

Belangrijke opleidingen:
2015

Systemisch coachen

2014 -2016

Counselor Transactionele Analyse

2012

Business Strategy for HR Leaders - INSEAD

2002

Organisatie Diagnose & Organisatie Onderzoek - SIOO

1999-2000

Consultancy Skills

1996-1998

Organizational Consultancy (instituut P&O) focus sociotechniek

1986-1988

Voortgezette HBO opleiding - social work

1977-1981

Sociale Academie

Voorts: supervisor/coachopleiding / 1e-graadslesbevoegdheid / transformatief mediator / Masterclasses on Management (Nijenrode) / certificering gedrags- en drijfverenanalyse / scenariodenken / psychopathologie / Rationeel Emotieve Therapie /
socratische gespreksvoering / trainer outputsturing.
Inspiratie:
Ik laat me inspireren door vrije denkers, door onderzoekers die vernieuwend kijken
naar mens en arbeid en die bestaande denkpatronen doorbreken. Op mijn website vind
je beschrijvingen van boeken die me raken.
Covey jr. bijvoorbeeld die helder beschrijft hoe bepalend een managementstijl is voor
de mate waarin mensen openstaan voor veranderingen en verantwoordelijkheid nemen.
Daniel Pink’s inzichten over intrinsieke motivatie. En de denkers achter Freedom Inc.
die beschrijven hoe belangrijk het is om de structuur van de organisatie logisch te laten
aansluiten bij beoogd gedrag om het maximale uit mensen te halen.

Feedback
Ik geloof in feedback. Dat organiseer ik ook voor mijzelf. Op mijn site staan voorbeelden van feedback die ik kreeg:
“hoge betrokkenheid bij de klant; durft te confronteren; empathisch sterk; wil er in elke rol
(manager, adviseur, professional) ‘toe doen’ en legt de lat voor zichzelf daarbij hoog.”
“Mari werkt vanuit waarden en verbindt dat aan een visie, dit werkt door in alles wat hij doet.
Het plaatje klopt. Daarnaast is Mari sterk in het bedenken en uitwerken van ideeën om een
verandering vorm te geven.”
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