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Thimo Kooiman

Wie is....?
Thimo draagt graag bij aan 
de het opnieuw ontdekken 
van mogelijkheden en het 
losmaken van energie in 
complexe processen. Als ervaren 
trainer en registercoach is hij 
breed inzetbaar en helpt hij 
teams en individuen hun eigen 
antwoorden te vinden en tot 
‘nieuwe’ oplossingen te komen. 
Thimo verbindt, is vriendelijk 
confronterend, pragmatisch en 
humoristisch. 

Contact:
https://kooimankonnekt.nl
06 43 84 00 98
contact@kooimankonnekt.nl

Werk en opleiding
2002  -  nu Eigenaar Kooiman Konnekt | beweging in mensenwerk
2010 -  nu Lid Factor Vijf Gezelschap
2003  -  2010 HR Consultant & projectmanager, trainer & coach bij Randstad HR Solutions
1990  -  2002 Manager diverse afdelingen & projectmanager HR bij Achmea

2009   Post HBO Registercoach
2006   Post HBO Professioneel Trainer
2003   DISC-Licentie
1999   Post HBO Bedrijfskunde

Voor welke vragen 
kun je bij Thimo terecht
• Hoe maken we ons ontwikkelprogramma effectief, zodat 
mensen in beweging komen en hun inzetbaarheid groeit? 
• Hoe versterken we dialoog en conflicthantering in onze 
organisatie?
• Hoe versterken we leiderschap en maken we de 
vertaalslag van visie en strategie naar onze medewerkers?
• Hoe kunnen we de ontwikkeling en performance van 
onze leidinggevenden (verder) versterken?
• Hoe ontwikkelen en versterken we de samenwerking en 
onze teams, en krijgen we de ‘onderstroom’ op tafel?

Thimo coacht en traint op de onderwerpen business, leiderschap, 
dialoog en teamwork. Dat doet hij zowel met hoger management 
als met middenkader en de uitvoering. Hij is actief bij groei- en 
ontwikkeltrajecten in diverse (familie)bedrijven en instellingen. 
Als lid van het Factor Vijf Gezelschap is hij inzetbaar als 
procesbegeleider, adviseur en trainer bij vraagstukken rondom 
duurzame inzetbaarheid en leiderschapsontwikkeling. Daarnaast 
begeleidt hij Koerskaartsessies: een ‘serious game’ waarbij 
deelnemers worden geïnspireerd om op een praktische manier 
aan de slag te gaan met actuele thema’s in hun organisatie. 
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