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Personalia   

 
Naam    Cornelis Gerardus Maria (Koos) Mak 

Geslacht   mannelijk 

Nationaliteit   Nederlandse 

Geboortedatum/plaats  1 mei 1956 te Blokker 

E-mailadres   koosmak@matraico.nl 

Adres    Bilderdijkstraat 4, 1813 KZ Alkmaar 

Telefoon   072 - 5151248; 06 - 11327204 

Burgerlijke Staat  gehuwd, 4 kinderen 

 

 
Persoonlijk profiel 

            
Als ervaren financieel manager ben ik gewend met bedrijfsvoering aspecten te werken en komen mijn 

kwaliteiten als analytisch vermogen, structuren aanbrengen, initiërend en organiserend vermogen, 

planmatig werken, snel schakelen en stressbestendigheid goed tot hun recht. Maar ook mijn 

kwaliteiten als mensgericht, betrokken, inlevingsvermogen, loyaal en integer zet ik hierbij in.  

Ik heb vele jaren in de profit sector gewerkt. De laatste jaren heb ik veel opdrachten uitgevoerd in de 

sector zorg en welzijn in het kader van reorganisaties, fusies, procesanalyse en het onder druk 

opstellen van rapportages. Tevens heb ik als adviseur gewerkt aan het verbeteren en integreren van 

administratieve systemen en de implementatie van de daarbij behorende softwarepakketten. 

In het spanningsveld tussen enerzijds het leveren van goede zorg c.q. diensten en anderzijds de 

effectieve inzet van mensen en middelen, komen mijn kernkwaliteiten het beste tot hun recht. 

Als ervaren trainer en coach combineer ik mijn zakelijke en mensgerichte kant en heb ik de ambitie de 

deelnemers naar een hoger plan te brengen, zowel op het niveau van persoonlijke ontwikkeling, als op 

vaktechnisch niveau. Ik verzorg trainingen op het gebied van (financieel) management, communicatie 

en persoonlijke ontwikkeling.  

 
 

Opleidingen 

             
Financieel management 

1995 Logistiek Management; Hogeschool Alkmaar 

1990 Hoger Financieel en Administratief Management (HOFAM); Nivé 

1987 SPD 2 en 1 (1984) 

1978 Hogere Economische School (HEAO), richting EJ; HES Amsterdam 

1974 HAVO, richting handel en economie; Werenfridus Lyceum Hoorn 

 
Algemeen management, training en coaching 

2011 Masterclass Coaching en Leergang coaching; Coaching in organisaties Castricum  

2005 NLP Trainersopleiding, Master Practitioner en Practitioner; NTI-NLP Limmen  

2004 Systemisch Werk; NTI-NLP Limmen 

2001 Cursus Training en Opleiding; Hogeschool Diemen 

1999 Opleiding Toegepaste Integrale Psychologie; ITIP Rossum 

1993 Managementtraining Effectief Leiding Geven; IBW Amsterdam 
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Werkervaring  

 
Sinds 2001 ben ik zelfstandig ondernemer met mijn bedrijf Matraico Training en Consultancy. 

Mijn opdrachten bestaan uit interim-projecten, trainingen en coaching. 

 

Ik verricht de interim-opdrachten, onder andere in de sector zorg en welzijn op bedrijfseconomisch 

gebied. Daarbij ben ik ondersteunend aan het management. Mijn opdrachtgevers zijn diverse advies- 

en detacheringbureaus, maar vele opdrachten verricht ik ook rechtstreeks bij opdrachtgevers. In mijn 

opdrachten wil ik mijn financieel-economische ervaring en mijn mensgerichte instelling combineren.  

 

Tevens train en coach ik medewerkers van diverse organisaties. Ik geef trainingen op het gebied van 

financieel management, communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben freelance trainer bij een 

trainingsinstituut geweest en ik verzorg trainingen in eigen beheer. 

 

De eerste twintig jaar van mijn loopbaan, ben ik voornamelijk als controller werkzaam geweest in de 
sectoren: 

 Non-profit: een woningcorporatie en een thuiszorginstelling 

 Overheid: een groeikerngemeente 

 Profit: accountancy, aannemerij, groothandel (twee maal) en een productiebedrijf 
 
Diverse keren was ik als MT-lid verantwoordelijk voor een aantal ondersteunende afdelingen. Ik ben 
zes jaar financieel adjunct directeur geweest van een groothandel, waarin ik verantwoordelijk was 
voor logistiek, ICT, P&O en financiën. 
 
Mijn hoofdtaken bij mijn werkzaamheden zijn: 

 coaching, leiding geven en het overdragen van kennis en vaardigheden 

 begeleiden van veranderingsprocessen 

 administratieve organisatie 

 consolidatie en concernverslaggeving 

 planning en control cyclus 

 bedrijfseconomische analyses 

 management Informatie Systemen 

 automatisering en implementatie van applicaties 

 financieringen, bancaire zaken, verzekeringen e.d. 

 fusies en bedrijfsovernames en integratie van zuster- en dochterbedrijven 

 logistiek 
 

In de bijlage treft u meer informatie aan over mijn werkervaring. 
 
Bestuurservaring 

             
Afgezien van bestuurservaring in het verenigingsleven, ben ik vanaf april 2000 t/m maart 2002 

bestuurslid en penningmeester geweest van de RIMA (Regionale Instelling Maatschappelijke 

Dienstverlening) te Alkmaar. 

 
 
 


