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Curriculum Vitae Marleen Korten                                         
 

Persoonlijke gegevens 

 
Telefoon:   0624543557  

E-mail:   ` marleen@marleenkorten.nl  

Geboortedatum:  25-01-1982 

Adres:   Julianaweg 178 

Burgerlijke staat:  Samenwonend 

Moeder van twee kinderen  

              (2015, 2016) 

 

Samenvatting 
 

 
Ik ben een enthousiaste trainer & coach en met ruime ervaring op het gebied van (persoonlijk) 
leiderschap. Ik ben breed opgeleid en gespecialiseerd in de thema’s persoonlijke effectiviteit, 
assertiviteit, vitaliteit en coachingsvaardigheden. Mijn manier van werken is ervaringsgericht waarbij 
de transfer naar de dagelijkse praktijk centraal staat.  Ik combineer diepgang met luchtigheid en kan 
met humor en confrontatie de juiste snaar raken. Klanten en deelnemers ervaren mij als 
enthousiasmerend, betrokken, transparant, toegankelijk, pragmatisch en iemand die hen spiegelt. 
 

 

Stijl 

 Energiek: mijn werkwijze is dynamisch en mijn programma’s afwisselend in werkvormen. 

 Focus op transfer: inzichten moeten toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk  

 Enthousiasme: deelnemers stimuleren zich te ontwikkelen in een waarderende leeromgeving 

waar talent voorop staat. 

 Transparant: door zelf transparant te zijn, stimuleer ik een veilige leeromgeving 

 Speels: luchtigheid en diepgang gaan voor mij hand in hand. 
  

Expertise 

 Ontwikkelen en begeleiden van Persoonlijk Leiderschapstrajecten; 

 Coachen en trainen van Young Professionals (25 – 35 jaar); 

 Ontwikkelen en begeleiden van Trainee- en Talentontwikkel-programma’s; 

 Ontwikkelen en begeleiden van Vitalititeitsprogramma’s; 

 Ontwikkelen begeleiden van coach-de coachprogramma’s. 

 



 
 

Curriculum Vitae Marleen Korten  pag. 2 juni 2019 

Werkervaring 

 2018 – heden   Zelfstandig trainer 

 2007 – 2018   Senior Trainer, coach en adviseur Schouten & Nelissen   

 2005 – 2006  Programmamaker, Leiderschapscentrum De Baak 

 

 

Opleidingen 

 
 

 Instrument voor Hulp, ITIP 2018 

 Leergang Loopbaanadviseur/coach, Schouten & Nelissen 2017 

 Voice Dialogue en dramatechnieken, Het Balkon 2010  

 Co- Active Coaching  Fundamentals Intermediate,  SN/CTI, ICF geaccrediteerd 2009 

 Mindfulness, Schouten & Nelissen, 2009 

 Train- de trainer opleiding op het gebied van gedragsontwikkeling 2007, Schouten & Nelissen  

 Masters Organisatiepyschologie 2005 

 University College Utrecht (Bachelors law en psychology) 2003 
 

Certificering 

 DISC, TTI Success Insights Benelux 

 The Leadership Circle, CTI 

 RET, Schouten & Nelissen 

 Mindfulness, Schouten & Nelissen 

 
Interesses 
 
 Yoga, eten, wijn, Oerol, buiten zijn met de kinderen, het bos. 


