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MARIJNE van den KIEBOOM, MA, PCC – 
Executive Coach & Leadership Trainer 
 
 
Wil jij: 
- Je leiderschap naar het volgende niveau tillen 
- Je eigen triggers onderzoeken voor effectiever gedrag 
- Je impact op de werkvloer vergroten 
- Teams versterken zodat ze kunnen excelleren  
 
Ik help missie-gedreven organisaties en leiders in hun kracht 
te zetten, door hun eigen gewoonten of gedrag te 
onderzoeken om tot betere resultaten te komen, voor 
zichzelf, hun teams en hun organisaties. Mijn expertise ligt op 
het gebied van executive coaching, performance coaching, 
work-life balance coaching. Lees hier de ervaringen van 
cliënten die met mij gewerkt hebben.  
 

 
Na jarenlange ervaring in het bedrijfsleven als trainer en coach, rond thema’s als persoonlijk leiderschap, stress 
management en coaching vaardigheden, faciliteer ik momenteel verschillende leiderschapsprogramma’s voor 
KLM, installatie branche en de zorg. Sinds 13 jaar ondersteun ik vanuit mijn eigen coach praktijk met meer dan 
1500 coachingsuren, klanten uit verschillende branches en kan ik spreken van een uitgebreid internationaal 
klantenbestand. Tevens was ik vice-voorzitter van de International Coach Federation (ICF) en oprichter van de 
Nederlandse peer-to-peer coaching voor Nederlandse coaches.   
 
Visie op coaching 
Voor mensen die hun eigen oplossingen willen onderzoeken, op zoek zijn naar de dieperliggende oorsprong 
van hun emoties en gedrag. Door begeleiding gericht op levensstrategie, denkkaders, aannames en 
overtuigingen tot een verandering in waarneming te komen. Een andere kijk, een nieuw perspectief om tot 
vergaande veranderingen te kunnen komen. Lees meer over visie, achtergrond en inspiratie. 
 
Werkwijze 
Door te coachen met afwisselende werkvormen gericht op de (werk)ervaring, komen tot het vergroten van 
zelfbewustzijn, eigenaarschap, regie en impact. Waarde toevoegen door creativiteit, verdieping, persoonlijke 
groei en plezier. 
 
Opdrachtgevers 
ING Bank, Accenture, Nuon Energy, KLM Air France, Hogeschool Utrecht, Waterschap Rivierenland, Artsen 
zonder Grenzen, Stichting Woord en Daad, CBO (TNO-company), ABN Amro Bank, Gemeente Amersfoort, 
Schouten & Nelissen Coaching Global.  
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