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Curriculum Vitae 
 

 
 

Drs. Maryvonne Y.J.H. Kurris 

16 februari 1967  
Profiel 

 
 

 
Ik ben een aanpakker, die gemakkelijk mensen aan zich bindt. Ik werk 
het liefste aan de ontwikkeling van mensen en organisaties. Van 
nature heb ik veel belangstelling voor de wereld om mij heen. Met 
mijn positieve zorgzame levenshouding ben ik vaak een gewaardeerd 
begeleider, coach, trainer, teamlid en manager. Mijn werkstijl is 
confronterend vanuit betrokkenheid; daarbij ben ik analytisch en 
luister ik goed. Zo kom ik snel tot de kern bij mensen en in organisaties.  
 
In mijn privéleven ben ik ook actief en energiek. Ik houd van buiten-
activiteiten zoals tennissen, reizen en wandelen. Ook sta ik graag voor 
anderen klaar en geniet ik van spontane etentjes en bezoekjes. 
Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk en lees ik veel.  
 

Carrière samenvatting 
Altrecht 2017 - heden 

2015 - heden 
KURRIScoaching, 2010 - heden 

ABN Amro Bank  2009-2010 
2008-2009 
2006-2008 
2003-2006 
2001-2003 
1998-2001 
1996-1998 
1992-1996 

Kredietbank  Den Haag1992 
Curaçao 1989-1990 

TU Twente & TU Delft 1988-1990 
Enschede 1987-1990 

 
Teammanager FACT Zeist, specialistische GGZ 
Associate bij Binnenste Buiten (www.binnenstebuiten-go.nl) 
Eigenaar, coach, trainer, changefacilitator 
Projectleider Change en Integration 
Senior HR Business Partner en MT-lid HR Nederland 
HR Business Partner en MT-lid HR, Marketing Particulieren 
HR Manager Divisie particulieren 
HR Manager Kantorennet 
Accountmanager MKB en Grootbedrijf 
Manager Marketing, Planning en Control 
Trainee en Manager Particuliere relaties 
Beoordelaar aanvragen Saneringskredieten 
Onderzoeker afdeling Financiën 
Student-assistent 
Free lance enquêteur 

Opleiding en training:  

OPP 2016 
BEER 2015  

Persona Global, 2013 
 

ITIP 2012-2013 
Phoenix Opleidingen 2011-2012 

OPP 2010-2014 
 

ITIP  2007-2010 
 

HayGroup 2008 
Rotterdam Business school 2006   

School voor coaching 2004-2005 
 

Bureau Zuidema 2003 
De Baak 2001-2002 

NCOI 1996-1997 
 NIBE 1992-1999 

 
Universiteit Twente 1986-1992 

Highschool Memphis 1985-1986 
 

Collegium Marianum 1979-1985 

  
Thomas Kilmann Instrument (TKI): conflictmanagement training 
Basistraining Voice Dialogue: werken met subpersonen. 
Certificering ‘Social Styles and Trust Building Methodologies’: model 
wat inzicht geeft in beïnvloedingsstijlen in teams + adviezen 
Energetische opleiding: lichaamsgericht werken in coaching.  
Workshops “omgaan met woede, angst en weerstand” en “overgave” 
MBTI (Meyers Briggs Type Indicator) kwalificatietraining STEP 1 en 2. Plus  
Diverse verdiepende workshops (MBTI in teams, conflicten) 
Psychologische opleiding in authenticiteit: zo werken en leven dat je 
jouw kwaliteiten & passie gericht inzet en anderen hierin kunt coachen 
Certificering in Haymodel ‘Leadership style and organizational climate’ 
Business Consultancy Skills: meer impact in adviestrajecten 
Leergang ‘Coaching voor Professionals’. Opleiding tot professioneel 
resultaatgerichte coach. Met ‘erkend coach’ STiR-registratie.  
Inzicht in invloed: eigen maken van diverse beïnvloedingsstijlen. 
Professional@HR: strategische opleiding voor ervaren HR- professionals.  
Marketingopleiding: NIMA A and NIMA B 
Diverse NIBE cursussen, commerciële, bankinhoudelijke en 
vaardigheidstrainingen  
Bestuurskunde; afstudeerrichting: Overheidszorg en organisatiekunde 
Examenklas Frayser Highschool: ‘best academic athlete’ award 
ontvangen. 
Gymnasium β, cum laude 
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Lezen Spreken Schrijven 
                           ---------------- moedertaal ----------------- 

Talenkennis 
Nederlands 

Engels 
Frans 
Duits 

Italiaans 
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Nevenactiviteiten 
2015 - heden 

 
2009 - 2015 

 
2011 - 2014 
2010 - 2014 
2004 - 2012 
2002 - 2006 
2000 - 2006 
2000 - 2001 
1997 - 2000 

 
1995 - 1997 

 
1990 - 1993 
1987 - 1989 
1987 - 1988 
1980 - 1982 

 

 
Vertrouwenscommissielid van Stichting Registratie, die zorg draagt 
voor een onafhankelijk keurmerk van professionele begeleiders,  
Lid ouderparticipatieraad Stedelijk Gymnasium Johan van 
Oldenbarneveld Amersfoort 
Bestuurslid Jeugdzaken tennisvereniging ALTA, Amersfoort 
Voorzitter jeugdcommissie tennisvereniging ALTA, Amersfoort 
Vrijwilliger Matchpoint, Amersfoort 
Organiseren van kindernevendiensten St. Ansfridusparochie 
Lid van de Raad van Toezicht van Mondea B.V. 
Lid van vrouwennetwerk Utrecht 
Voorzitter & bestuurslid van Kinderdagverblijf De Blauwe Krekel, 
Amersfoort 
Voorzitter & bestuurslid Jonge Bankiersvereniging, ABN AMRO, 
Rotterdam 
Bestuurslid van de Vereniging De Zonnebloem, Rotterdam 
Bestuurslid van de Indiase Excursie Commissie, Universiteit Twente 
Secretaris van tennisvereniging TC Ludica, Universiteit Twente 
Lid van de leerlingenraad, Collegium Marianum 
 

Vrije tijd 
 

 
Familie & vrienden, koken, tennissen, crisismanagement, coaching, 
lezen, reizen, vrijwilligerswerk en wandelen 
 

Contact 
kantooradres 

 
 

 
telefoon 

e-mail 
website 

 
privéadres 

 
referenties 

 

 
’ t Zand 44 
3811GC  Amersfoort 
Nederland 
 
+31(0) 6 31 76 63 43 
maryvonne@kurriscoaching.nl 
http://www.kurriscoaching.nl	
	
op aanvraag 
 
op aanvraag 
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Bijlage: Loopbaandetails  

Teammanager Zorg FACT Zeist 
Altrecht 

                                  2017-heden  

Manager van 4 multidisciplinaire teams in de specialistische geestelijke 
gezondheidszorg. FACT-teams werken stabiliserend en hersteld gericht, 
voor en met cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen.  
 

Coach en eigenaar 
KURRIScoaching 

2010-heden 
 

KURRIScoaching begeleidt organisaties, teams en individuen op het 
gebied van open communicatie, samenwerken, leiderschaps-
ontwikkeling, veranderen, loopbaanbegeleiding en authenticiteit.   
In de rollen van: coach, (change)facilitator, trainer, interim manager. 
 
Recente opdrachten zijn: Team MBTI trainingen, Executive Coaching, 
individuele Coaching (gericht op talentontwikkeling en beperken van 
disfunctioneel gedrag), loopbaancoaching, communicatie training, 
team ontwikkeltrajecten (gericht op high-performance en 
cultuurveranderingen). 
 
Opdrachtgevers in non-profit en profit: zakelijke dienstverlening, bouw, 
productie en handel, banken, een medisch bedrijf, universiteit,  
woningcorporatie en een aantal overheidsorganisaties.  
 
Associate van OPP Nederland (o.a. examineren van MBTI step 1 
kandidaten en het verzorgen van workshops voor vakgenoten) 
 

Projectleider Change en 
Integratie 

ABN Amro Bank NV, 
Amsterdam 

2009-2010 
 

De projectafdeling Change & Integratie coördineerde de integratie 
van ABN AMRO Bank en Fortis Bank Nederland, op het gebied van 
cultuur, leiderschap en gedrag. 
 
Verantwoordelijk voor de volgende afdelingen: Audit, Compliance, 
Legal, Duurzaamheid en Secretariaat Raad van Bestuur. 
 
• Ondersteunen van de verantwoordelijke leiders naar de gewenste 
cultuur. Ontwerpen en faciliteren van teammeetings en gezamenlijk 
opstellen van de change-agenda en het changeplan. 
• Ontwikkeling en uitvoering van interventies tbv het changeplan. 
 
Primaire resultaat: Borgen van het menselijke aspect van de integratie, 
binnen deze sterk content georiënteerde afdelingen  
 

Senior HR Business Partner en 
lid van het HR Nederland 

Management team  
ABN Amro Bank NV, 

Amsterdam 
2008-2009 

 

Lid van het managementteam HR Nederland.  
 
• HR- advies en coaching van het HR management  
• de ontwikkeling en uitvoering van de HR-strategie binnen HR 
• Initiële HR-visieontwikkeling op de ABN AMRO – Fortis Integratie 
• Facilitator voor teams, talent ontwikkeling en (executive) coach. 

 
Primaire resultaten: damage control, verbinder 
 

HR Business Partner en  lid van 
het Marketing 

Managementteam  
ABN Amro Bank NV, 

Amsterdam 
2006-2008 

 

MT lid management team Marketing Particulieren, Nederland. 
 
• HR Advies en coaching Marketing management  
• Ontwikkelen en implementeren van de HR-strategie Projectleider 

van een reorganisatie (>200 werknemers) 
• Initiatiefnemer en ontwikkelaar van leiderschapsreizen  
• Trainer management tbv van verandermanagement 
• Actualiseren functiewaardering   
• (Loopbaan) coach van talenten 
• Werving en selectie van senior management 
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Primaire resultaat: meer open cultuur, wat geleid heeft tot een hogere 
medewerkerbetrokkenheid. 
 

HR Manager Divisie 
Particulieren 

ABN Amro Bank NV, 
Amsterdam 

2003-2006 
 

 
MT lid managementteams Marketing en Productmanagement. 
 
• Adviseren en coachen Marketing management op HR-

vraagstukken 
• Ontwikkelen en implementeren van de HR-strategie binnen 

Marketing en Productmanagement 
• Facilitator bij teamontwikkeltrajecten 
• Loopbaancoach 

 
Primaire resultaat: beter ontwikkeld leiderschap en coachings 
vaardigheden van senior managers. 
 

HR Manager Kantorennet 
ABN Amro Bank NV, 

Amsterdam 
2001-2003 

 

 
• Adviseren en coachen van het management op HR vraagstukken 
• Ontwikkelen en implementeren van de HR-strategie en HR-plannen 

binnen sales 
• Facilitator van teams (teamontwikkeling, 

medewerkerbetrokkenheid, ‘coachen on the job’) 
• (Loopbaan)coach 
• Begeleiden van reorganisaties binnen sales 
• Werving en selectie van senior management 
• Mee-ontwikkelen en implementeren van gericht Performance 

Management binnen sales 
 
Primaire resultaat: meer en betere samenwerking tussen HR en sales. 
 

Account Manager MKB en 
Grootbedrijf 

ABN Amro Bank NV, Amersfoort 
1998-2001 

 

 
• Accountmanagement: sales en acquisitie 
• Operationeel leidinggeven aan collega’s 
• MT-lid afdeling zaken regio Amersfoort 

 
Primaire resultaat: verbeterde teamsfeer op de afdeling. 
 

Manager Marketing Planning 
en Control 

ABN Amro Bank NV, Rotterdam 
1996-1998 

 

 
• Implementeren van het sales marketingplan in de Regio Rotterdam 
• Leidinggevende van 7 medewerkers 

 
Primaire resultaat: verandering van een uitvoerend gericht 
marketingteam naar  een tactisch/strategisch marketingteam. 
 

Trainee en Manager 
Particuliere Relaties  
ABN Amro Bank NV, 

Hellevoetsluis 
1992-1996 

 

Het traineeship was een algemeen management development 
traject. Na een intensieve training van 1 jaar, werd ik leidinggevende 
van een salesteam (15 accountmanagers/support)  en van een 
aantal kantoren in de regio (5 managers).  
 
Daarnaast: 
Was ik Accountmanager van medici en vrije beroepers: 
(relatie)verantwoordelijk voor klanttevredenheid, sales en acquisitie. 
 
Primaire resultaat: Betere samenwerking tussen medewerkers van de 
afdelingen Particulieren en Zakelijke Relaties, wat leidde tot een 
hogere klanttevredenheid. 
 

 


