WIE IS MAAIKE POULUSSEN

Ze studeerde Franse Taal en Letterkunde aan de Radboud
Universiteit van Nijmegen. Na een korte loopbaan als
docente, heeft zij haar horizon verbreed als professionele
trainer en facilitator, voordat ze de stap maakte naar HR.
Na een carrière van meer dan 15 jaar als HR- directeur en
CHRO in verschillende (internationale) bedrijven, keerde
zij terug naar het domein van groepsdynamiek, executive
coaching en organisatieontwikkeling. Deze
werkzaamheden combineert Maaike met verschillende

toezichthoudende en adviesraad rollen.
Met haar echtgenoot wisselt ze haar woonplaats af: door
de week is het Amsterdam en in het weekend genieten ze
van de mooie oude Gelderse Hanzestad Doesburg en
omgeving. Hun drie volwassen kinderen staan al op eigen
benen, in Amsterdam en Kopenhagen. Naast het werk
houdt Maaike van lezen, filmhuisfilms, de natuur, koken
én eten, wandelen en handwerken.
Door haar achtergrond als HR-directeur en toezichthouder
begrijpt ze de dynamiek van de “boardroom” en de
positie van de HR directeur in het krachtenveld met de
directie en de organisatie. Zo heeft Maaike een vergaand
inzicht in de specifieke uitdagingen waar een HR executive
voor staat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de dynamiek in
de top van de organisatie, cultuurverandering en
transformatie-processen, en vraagstukken op het gebied
van talent- en organisatieontwikkeling,
opvolgingsmanagement, learning & development etc.

MAAIKE
POULUSSEN

EXECUTIVE COACH

“The real voyage of discovery consists not in seeking new land, but seeing with new eyes”
(Marcel Proust)

Maaike werkt met en vanuit een holistisch perspectief
(IQ - EQ - SQ) waardoor ze een échte transformatie
bevordert.
Naast de master in Franse Taal- en Letterkunde, heeft
Maaike ook een MBA behaald in Strategic HR

Management aan de Lemniscaat School of

Wat zijn haar kwalificaties?
•

Management/Cornell University en is zij opgeleid als
International Executive Coach (EMCC) aan Ashridge

International Executive Coach (EMCC) aan Ashridge
Business School Hult (UK)

•

Facilitator of transformation and facilitating

Business School Hult (UK).

through values (Corporate Evaluation Pty) ➢

Een lange ervaring heeft Maaike in verschillende

Facilitator of Transformation Development (Gita

branches en sectoren zoals de financiële en zakelijke

Bellin & Associates)

dienstverlening, professional services en consultancy,

•

Gecertificeerd in Barrett Values™

onderwijs, industrie, farmacie, infra, de energie- en

•

Gecertificeerd in The Leadership Circle Profile™
(360 feedback)

watersector. Daarbij werkt zij voor grote

(internationale) corporates, middenbedrijf,

•

feedback)

familiebedrijven, partner-organisaties, private equity
en ‘scale-ups’.

Gecertificeerd in The Heartstyles Indicator™ (360

•

Gecertificeerd in Wallbreakers™ (managementsimulation game: how to lead transformation)

Wat is haar aanpak?

•

Ervaring met verschillende instrumenten zoals
MBTI, Hogan, Positive Inquiry,

Op basis van verschillende senior management- en
toezichthoudende rollen in grotere corporates en

•

Management Drives en Lencioni: de vijf frustraties
van teamwork

haar professionele kwalificaties als executive
coach heeft zij een unieke benadering van

Ze heeft ervaring en plezier in het werken met

coaching ontwikkeld waardoor de coachee sneller

internationale en multiculturele teams.

tot nieuwe inzichten komt en resultaten behaalt.
Thema’s daarbij zijn het vergroten van de

Naast Nederlands, spreekt Maaike vloeiend Engels en

persoonlijke impact en effectiviteit, adequaat

Frans en heeft ze passieve kennis van Duits en Spaans.

acteren in de bestuurlijke dynamiek, het oplossen

van beperkingen en problemen, het wegnemen

www.maaikepoulussen.nl

van conflicten en het terugdringen van stress. Het

https://www.linkedin.com/in/maaikepoulussen/

allerbelangrijkste thema is altijd het vergroten van
het (zelf-) bewustzijn.
Wat is haar stijl?
Opdrachtgevers omschrijven Maaike als empathisch,
uitdagend en tegelijkertijd ondersteunend. Ze nodigt
haar cliënten uit tot dieper reflecteren en om zich
daadwerkelijk uit te spreken. Daarnaast is zij
enthousiast, nuchter en gegrond, praktisch en
resultaatgericht.

