curriculum vitae
ing. Mark F.M. Kipp
Sint Antoniushof 1
2211 CP Noordwijkerhout
06 3456 8778 mark@markkipp.nl
geboren: 12-08-1957
Enthousiast en betrokken persoon, die vanuit een giraf-view zaken projectmatig aanvliegt en
individuen en organisaties graag in beweging brengt. Gericht op de persoon in de
organisatie. Houdt van directe benadering met een relativerende humor. Heeft een
ontwapende en open communicatie.
BEROEPSERVARING
2008 – heden: Trainer, coach en consultent
Mark Kipp TCA
Training: Ontwikkelen en verzorgen van (project)managementtrainingen en trainingen op het
gebied van persoonlijke ontwikkeling. Daarbij de theorie omzetten naar individuele
doelstellingen zodat de deelnemers hun eigen leerplan kunnen maken en gaan toepassen.
Trainingsvoorbeelden: Project Management & Trainingen persoonlijke effectiviteit bij o.a.
Ortec Nederland (https://ortec.com/nl-nl/), VieCuri Medisch Centrum (https://www.viecuri.nl/),
GasTerra (https://www.gasterra.nl/), PCHooftschool (www.pchooftschool.net/) theater en
vormingsworkshops voor groep 8.
Coaching: Het begeleiden/coachen van volwassenen en jongeren, om in hun kracht te
komen. Daarbij werkend vanuit de eigen verantwoordelijkheid, samen de mogelijkheden in
kaart te brengen. Het inzichten geven in de potentie en veerkracht van je kunnen, om van
daaruit het leven op te pakken. Dat kan betrekking hebben op school, huis en/of werk. Zo
begeleide ik ooit een vastgelopen kantoormedewerker naar de meest energieke
marktkoopman van Noord Holland. Kinderen en jongeren hielp ik weer vertrouwen in hun
kunnen te laten ervaren zodat ze met plezier hun ‘leven’ weer oppakten. Daarnaast het
ondersteunen in het nemen van beslissingen vanuit hun eigen kracht.
Specialisatie: mensen die voor hun gevoel zijn vastgelopen (in werk, relaties, school, 'het
systeem')
Consulting:
Supporten en ondersteunen van organisaties in het optimaliseren van de teamprocessen,
ontwikkelen van visie en vertaalslag maken naar een strategie.
Ik begeleid organisaties en instanties in de koppeling van de kwaliteiten en talenten van het
individu (en het team) met de doelstellingen van de organisatie. Ik werk vanuit een visie
waarin openheid en directheid hand in hand gaan, gericht op persoonlijke talenten en
kwaliteiten. Kenmerkend voor mij zijn mijn ontwapende persoonlijkheid, relativerende humor
en een echt en oprecht contact via verbinding. Ik doe dit o.a. aan de hand van een zelf
ontwikkelde methode van projectmatig werken, gericht op het doel, resultaat en het daarvan
afgeleide plan
Voorbeelden: GasTerra (www.gasterra.nl) - Invoering van projectmatig werken en
ondersteuning directie met richting geven aan implementatie van nieuwe projecten en
bedrijfsprocessen. 3M Nederland (https://www.3mnederland.nl/) - Teamvorming en
samenwerking afdeling Marketing en Verkoop.

1998 – 2008: Senoir trainer
Horizon Training en Opleiding (https://horizontraining.nl/)
Met name via open-inschrijvingen geven van projectmanagement-, communicatie-,
presentatie en persoonlijke ontwikkelingstrainingen voor het midden en hoger kader.
Deelnemers kwamen zowel uit overheidsorganisaties als uit bedrijfsleven.
Daarnaast verzorgen van interne trainingen projectmatig werken, effectieve communicatie en
persoonlijke effectiviteit bij oa KPN Utrecht (https://www.kpn.com/), PwC Amsterdam
(https://www.pwc.nl/) RIVM (https://www.rivm.nl/), TNT thans PostNL(https://www.postnl.nl/)
en Vechtdal College Hardenberg (https://www.vechtdalcollege.nl/)
1994 – 1998: Managementconsultent
Mark Kipp
Interim projectmanager bij invoering WOZ bij gemeenten (o.a. gemeente Bergh, Leek en
Velzen). Het omschrijven werkzaamheden, maken van keuze automatisering en bepaling
fte’s.
Opleider automatiseringssysteem voor belastingheffing gemeenten via open-inschrijving.
1992 – 1994: Manager
Narwal: Taleninstituut, Conferentieoord & Hotel te Wassenaar
Zorgdragen voor dagelijks management en leidinggeven aan 2 koks en 6 facilitaire
medewerkers. Het met hands-on mentaliteit optimaal laten functioneren van hotel en
conferentieoord.
1991 – 1992: Hoofd applicatiegroepen
ICIM informaticacentrum in Rijswijk
Omvormen van de applicatieafdeling van een non-profit naar een profit-organisatie, waarbij
het accent lag op motivatie- en werkinstellingsverandering. Eindverantwoordelijk voor de
ontwikkeling-, gebruik- en beheerfase van applicaties op het gebied van infrastructuur en
milieu. Ontwerpen van nieuwe werkprocessen en opleiden projectmanagers. Directe leiding
aan 19 medewerkers w.o. programmeurs.
1988 – 1991 Hoofd regio
Kafi BV thans Tog Nederland (https://www.tognederland.nl/)
Eindverantwoordelijk voor profitcenter; een dienstverlener op gebied van belastingheffing
door lokale overheden, met accent op de WOZ. In een sterk concurrerende markt zorgen
voor beleids- en marktbepaling met eigen omzet en resultaatverantwoordelijkheid. Daarbij
leidinggevend aan 66 medewerkers, waarbij aan 7 personen directe leiding.
1983 – 1988 Projectleider
Kafi BV thans Tog Nederland (https://www.tognederland.nl/)
Zorgdragen voor goede projectorganisatie en sturing bij taxatieprojecten voor lagere
overheden t.b.v de toenmalige OZB. Aansturen van assistent-projectleiders en taxateurs.

NEVENACTIVITEITEN
2018 tot heden:
2017 tot heden:
2017 tot heden
2017 jan - april:
2016 tot heden:
2016 tot heden:
2016 tot heden:
2009 tot heden:
2005 – 2010:
2002 – heden:
1995 – 1996:
1990 – 2000:
1994 – 2001:
1978 – 2004:
1979 – 1981:
1982:

Vrijwilliger Het Dagelijks Bestaan
tenor in koor GKSM
BABS gemeente Leiderdorp
klassenassistent bij groep 3 PCHooftschool Den Haag
hof-tuinier
exposant fotografie
huiswerkbegeleider statushouderkinderen bij TaalLokaal
docent theaterspeltraining bij ODI en TIKKIE
organisator en begeleider jongerenweken op Terschelling
oprichter, productieleider en regisseur theatergroep APART
voorzitter Noordwijkse Hockey Club
kaderfuncties Noordwijkse Hockey Club
docent spelregels KNHB
trainer-coach jeugd en seniorenhockeyteams (Deventer, Noordwijk)
voorzitter studentensociëteit Quercus in Arnhem
organisator studentenbosbouwreis naar Zweden

OPLEIDINGEN
STUDIE:
2017 tot heden:
1977 - 1983 :
1974 – 1977:

Deeltijdstudie Vrijeschool pedagogie aan HSLeiden
HBO-rentmeesterij aan de HBCS, thans Hogeschool Van Hall Larenstein
MBO- commerciële bosbouw aan de MBCS

CURSUSSEN:
2011:
2010
2009:
2007:
1994:
1989:
1987:

coach MIR-Methode
voetreflextherapie
oriëntatiejaar acteren aan Haagse Toneelschool
mindfulness bij Centrum voor Mindfulness
optimal learning and teaching in Los Angeles
NIMA-A
Voorbereidend hoger management

