
 
 
Referentie Domesta 
 
Dick Mol - directeur bestuurder Domesta 
 
Na het opstellen van ons nieuwe ondernemingsplan waren we op zoek 
naar externe begeleiding om het gedachtengoed uit het plan tussen de 
oren van MT-leden en leidinggevende te krijgen. Marieke is hiervoor 
geselecteerd. 
  
Nieuw aan ons plan was: het van buiten naar binnen denken, denken in 
mensen in plaats van in stenen, het uitdagen van huurders en 
medewerkers (empowerment) en het streven naar vitale wijken en 
dorpen. Om dit te bereiken is samenwerking een absolute 
randvoorwaarde. 
  
Marieke heeft op inspirerende wijze, samen met onze manager wonen, 
het MD-traject vorm gegeven. Kritisch, uitdagend, soms confronterend. 
Belangrijk was dat al snel bleek dat niet alle leidinggevenden het nieuwe 
ondernemingsplan op een zelfde manier begrepen hadden. Door samen 
de discussie er over de voeren, werd voor iedereen helder dat wij 
streven naar een vitale maatschappij. Een maatschappij waarin mensen 
hun verantwoordelijkheid nemen. Daarom dagen wij uit. Zelfstandigheid, 
zelfredzaamheid en saamredsaamheid zijn hierbij kernbegrippen. 
  
We hebben met elkaar figuurlijk een mooie reis gehad, waarbij we elkaar 
beter begrijpen en waarderen, onze koers met Domesta klip en klaar 
geworden is, nieuwe ideeën ontstaan zijn etc. 
Dit in hectisch tijd waarin woningcorporaties onder vuur liggen, er een 
regeerakkoord en woonakkoord kwamen met grote gevolgen, die onze 
doelen in gevaar hebben gebracht, maar gelukkig boven alles onze 
missie en Why fier overeind hebben gelaten, mede door dit traject. 
  
Kortom een zeer geslaagd traject, waarbij Marieke een prima rol heeft 
vervuld. Eerst meer sturend en naarmate het traject vorderde meer 
faciliterend, maar altijd positief kritisch en met leuke werkvormen. 
  
Ik kan andere bedrijven Marieke dan ook van harte aanbevelen! 
  
Dick Mol directeur/bestuurder Domesta 
  



Martijn Boer - Manager Wonen Domesta 
 
Domesta is een wooncorporatie die haar taakveld breder ziet dan enkel 
het verhuren van woningen. Wij zien ons zelf als een maatschappelijk 
ondernemer die samen met haar huurders, klanten en stakeholders 
bijdraagt aan vitale wijken in Drenthe. Om onze ambities te verwoorden 
hebben wij in 2011 een start gemaakt met een nieuw ondernemingsplan. 
Nadat het plan klaar was hebben we stap 2 gezet om zeker te stellen dat 
al onze collega’s dit plan zouden gaan doorleven en dragen. Daarom zijn 
we op zoek gegaan naar een partner die ons, via een Management 
Development Traject voor onze leidinggevenden, kon helpen het nieuwe 
plan te laten landen in de organisatie. 
 
Via de Baak zijn wij in gesprek geraakt met Marieke. Al in de eerste 
gesprekken bleek dat Marieke voor ons de partner was die we zochten. 
Een trainer / coach die erin gelooft dat dit soort trajecten succesvoller 
zijn wanneer je dit echt als co-productie insteekt. Samen met Marieke en 
enkele collega’s uit haar netwerk heb ik namens Domesta invulling 
geven aan vier Summits die we hadden gebaseerd op de thema’s uit het 
ondernemingsplan. 
 
Ik heb dit traject als zeer inspirerend en succesvol ervaren. Marieke is in 
staat om samen met haar klant de scherpte en diepgang te bieden in de 
programma’s die nodig zijn om écht stappen te maken en de doelstelling 
te bereiken die vooraf is gedefinieerd. Marieke doet dit door de plannen 
die ze maakt erg goed uit te denken en voor te bereiden. Iedere keer 
weer wist ze me te verbazen met de werkvormen en de dynamiek die dat 
brengt in een programma. Haar kracht ligt daarnaast ook in haar eigen 
flexibiliteit; hiermee blijft ze verbonden met de groep en weet ze 
maximaal rendement te halen uit de sessies. 
 
Al met al een succesvol traject waarbij Domesta haar “Why” heeft 
verankerd in de hoofden van de leidinggevenden. Een geweldige basis 
om ook de rest van de organisatie mee te nemen in ons ambitieuze plan! 
 
Marieke bedankt! 


