MARINKA LIPSIUS

PROFIEL
Op een energieke manier
synergie creëren,
samenwerken en
(verrassende) resultaten
behalen, motiveert mij zeer.
Liefhebber van
organisatorische of
interpersoonlijke puzzels en
het vinden van de win-win
oplossing.
Ruime kennis van en ervaring
in leiderschap,

Wat anderen zeggen:
‘Verbindend, analytisch,
communicatief, energiek,
rustig, duidelijk, hands-on,
inspirerend, overtuigend,
ontwikkelingsgericht. Goede
verstaander en vertaler.’

COMPETENTIES

Analytisch & Strategisch denk- en werkvermogen
Helder en snel (over)zicht creëren en via quick-wins
momentum creëren voor de grotere vraagstukken.
Mens- en procesgericht leiderschap
Doel- en resultaatgerichte werkwijze
Sterke communicatievaardigheden in diverse situaties en op
verschillende niveaus
Energie genereren
Overtuigen & motiveren
Verbindend vermogen op inhoud en relatie
Vaardig en zeer ervaren in veranderprocessen
Conflict preventie en conflict hantering
Stakeholder management
Uitstekende mondelinge en schriftelijke skills
Spreken voor en met groepen
Leidinggeven aan specialisten, vrijwilligers en teams met grote
verschillen
Relatiebeheer

ERVARING

CONTACT

Prins Hendrikkade 162C
1011 TB AMSTERDAM

info@marinkalipsius.nl
+31631901292
/marinkalipsius

&

EXPERTISE

Leiderschap
Opzet van beleid rondom leiderschaps educatie, opzet van
een leiderschapscurriculum, organiseren van trainingen en
seminars voor leidinggevenden,
Zelf leidinggevende geweest op senior niveau in diverse
teams en verandertrajecten in profit en non-profit.
Research voor en schrijven van twee boeken op het gebied
van leiderschap (Factor MOED! en Factor DOEN!, uitgegeven
door Boom uitgevers Amsterdam)
Spreker/trainer op het gebied van effectief leiderschap
Executive coach
Ervaren adviseur voor besturen en directies.

MARINKA LIPSIUS

OPLEIDING
Universiteit Utrecht
Sociale wetenschappen
De Baak
Senior Leadership Program
Wagner
Governance
High Performance Institute
HP Coaching Challenge

PERSOONLIJKE
KWALITEITEN
Natuurlijk gezag
Verbindend
Overtuigend
Snelle denker
Doorvragen en luisteren
Energiek & daadkrachtig
Communicatief sterk
In staat tot reflectie
Organisatie sensitief
Motiverend / inspirerend

WAARDEN
Vertrouwen en
betrouwbaarheid
Integriteit
Verantwoordelijkheid
Openheid en discretie
De menselijke maat
Humor
Blijvend leren

Getraind bij de Baak in een senior Leiderschaps programma.
Gecertificeerd toezichthouder en getraind in ‘wicked dilemma’s’.

Gedrag en cultuur
Achtergrond in de sociale wetenschappen en permanent bijlerend
TMA gecertificeerd
Ruime kennis van en ervaring met gedrags- en cultuurcomponent in
het kader van leiderschap en verander management.
Specifieke kennis van neuro-psychologische principes die een rol
spelen
in
leiderschap,
besluitvorming,
communicatie
en
veranderprocessen. Ruime ervaring in interventies op dit vlak.
Op basis van research de beste gedragsprincipes vertaald naar een
succesvol model voor effectief gedrag.
Lezingen
en
trainingen
over
(neuro)leiderschap,
gedragsbeinvloeding en -verandering.
Ruime ervaring als vertrouwenspersoon. Gedegen inzicht in drijvers
achter menselijk gedrag.

PROFESSIONELE

HOOGTEPUNTEN

Leiderschap
Opzetten en leiden van een leiderschap trainingsprogramma met
een team van professionals en vrijwilligers
Opzetten en organiseren leiderschapsseminars
Aansturing van een nieuwe staf van beleidsmedewerkers met een
begroting van 5 miljoen.
Verandertraject bij een IT bedrijf, het op een lijn krijgen van de
directie, verbinding herstellen met de medewerkers, verkoopklaar
maken van de organisatie.
Fusie van twee regio’s in de non-profit en leiding geven aan de
nieuwe samenstelling.
Hoofdredacteur van een zingevingsblad
Organisatieveranderingstrajecten binnen de non-profit
Team management & coaching in profit en non-profit
Keynotespeaker o.h.g.v. Leiderschap op grote podia als De Baak,
Nyenrode, Het Grootste Kennisfestival van Nederland,
Managementboek, Fontys, HAN, OMO en meer

MARINKA LIPSIUS

TALEN
Nederlands & Engels: uitstekend
Duits: Conversatieniveau

HOBBIES
Schrijven van verhalen
Vioolspelen, zingen en jammen
met anderen (ook uitvoerend)
Tekenen en ontwerpen
Lezen
Reizen
Yoga
Zeilen
Golf

Andere relevante hoogtepunten
Publicatie van twee leiderschapsboeken:
Factor MOED! met een voorwoord van Wessel Ganzevoort.
Bestseller geweest bij managementboek.nl
Factor DOEN! met een voorwoord van Harry Starren. Door hem
een onmisbaar handboek genoemd voor elke leider.
Uitgever: Boom uitgevers Amsterdam.

VERVULDE

FUNCTIES

Oprichter en DGA - Mindkey Academy
Transitiemanager - Visma/Idella
Adviseur a.i. - Van der Laan & Company
Regiohoofd - Apgen (non-profit)
Hoofdredacteur - Apgen (non-profit)
Hoofd staf - Apgen (non-profit)
Beleidsmedewerker en hoofd educatie - Apgen
Manager recruitment - M.O.S.
Directie-assistent - Norit N.V.

2016 - heden
2017 - 2018
2015 - 2016
2008 - 2016
2012 - 2015
2005 - 2008
2002 - 2008
1996 - 2001
1988 - 1989

Relevante nevenfuncties
Vertrouwenspersoon, Taaldocent voor allochtone vrouwen, Lid van
denktank in non-profit.

PERSOONLIJKE
HOOGTEPUNTEN

Moeder worden
Mount Kilimanjaro beklimmen
met en voor WarChild
Nominaties in schrijfwedstrijden
Publicaties van mijn boeken
Organisatie van een Impact
Event in de Rode Hoed

ENKELE

KLANTEN

NFU / Citrienfonds
VISMA | Idella
De Baak
Nyenrode
Hogeschool Arnhem / Nijmegen
Hogeschool voor de Kunsten
Triple I / Inbak
ABN.Amro
Politie
House of Performance

&

RELATIES:

NIVE Managersplatform
Axon Pharius
Ilfa Group
Inspine
Tenkate Huizinga
VCN
NVLO
Aveleijn
Lister
Kind in Beeld

