
 

 

KOOS KOSTER 

Drs. F.H.(Koos) Koster is afgestudeerd econometrist aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft op verschillende plaatsen 

ervaring opgedaan in het bankwezen als leidinggevende en als 

onderzoeker. Op de volgende terreinen is hij werkzaam geweest: 

statistisch onderzoek, bedrijf

kapitaalmarkten, aandelenresearch, risico analyse in een 

dealingroom omgeving, administratie effecten & derivaten, 

kredietrisico van derivaten. 

Hij deed ervaring op als Professional Consultant

2008), Subsidieadviseur bij consultantsbureau 

Highland Group (Amsterdam, sinds januari 2006),

Management (Veenendaal, sinds begin 2009)

PriceWaterhouseCoopers (Den Haag,

subsidietrajecten bij Nederlandse multinationals (bijvoorbeeld Europees Sociaal fonds) en bij 

Nederlandse gemeenten. 

Sinds medio 2006 is hij tevens subsidieadviseur 

directieteams van een aantal ondernemingen in het MKB (bijvoorbeeld: visie, strategie, 

economisch/statistisch onderzoek, overname, waardebepaling, financiering). 

Ervaring in (kleinere) subsidietrajecten heeft hij opgedaan in de volgende sectoren: Charitas, 

Cultuur, Non Profit, Onderwijs, Zorg en Midden

ARIADNE Business Analysis is in april 2005 opgericht. 

worden van opdrachten, die afgerond zijn of waar ARIADNE mee bezig is.

 

 

WERKERVARING KOOS KOSTER als Consultant (ZZP

2006-heden: Subsidieadviseur consultant 

• Projectleiding en projectteams diverse Europese subsidietrajecten (ESF)

• European Globalization Fund (EGF)

• Opzet subsidietraject 

• Quickscans Europees Fonds Regionale Ontwikkeling & 

subsidiemogelijkheden Ontwikkelingslanden

• Onderzoek mogelijkheden ARBO

Ontwikkelingswerk

• Excel trainingen voor gevorderden

• Werkzaamheden ondermeer 

2009-heden: Subsidieadviseur via K+V 

• Gemeente Smallingerland: Cultuurketen, Quickscan en Strategie

• Gemeente Tilburg: T

en Quickscan

• Innovatietrajecten & 

 

 

is afgestudeerd econometrist aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft op verschillende plaatsen 

ervaring opgedaan in het bankwezen als leidinggevende en als 

onderzoeker. Op de volgende terreinen is hij werkzaam geweest: 

statistisch onderzoek, bedrijfstakkenonderzoek, analyse geld- en 

kapitaalmarkten, aandelenresearch, risico analyse in een 

dealingroom omgeving, administratie effecten & derivaten, 

Professional Consultant bij ABN Amro (2007-

bij consultantsbureau Balance / Hudson 

(Amsterdam, sinds januari 2006), Subsidieadviseur via K+V Interim 

(Veenendaal, sinds begin 2009) en Consultant to the firm

PriceWaterhouseCoopers (Den Haag,  2005 - 2007). Deze activiteiten betr

subsidietrajecten bij Nederlandse multinationals (bijvoorbeeld Europees Sociaal fonds) en bij 

Sinds medio 2006 is hij tevens subsidieadviseur (geweest) van het LVGS

directieteams van een aantal ondernemingen in het MKB (bijvoorbeeld: visie, strategie, 

economisch/statistisch onderzoek, overname, waardebepaling, financiering). 

Ervaring in (kleinere) subsidietrajecten heeft hij opgedaan in de volgende sectoren: Charitas, 

Cultuur, Non Profit, Onderwijs, Zorg en Midden- en Klein Bedrijf.  

is in april 2005 opgericht. Op verzoek kan een 

orden van opdrachten, die afgerond zijn of waar ARIADNE mee bezig is. 

WERKERVARING KOOS KOSTER als Consultant (ZZP-er)                                      

heden: Subsidieadviseur consultant Balance / Hudson Highland Group

Projectleiding en projectteams diverse Europese subsidietrajecten (ESF)

European Globalization Fund (EGF) 

Opzet subsidietraject Energie Investeringsaftrek 

Quickscans Europees Fonds Regionale Ontwikkeling & 

subsidiemogelijkheden Ontwikkelingslanden 

Onderzoek mogelijkheden ARBO-, Milieusubsidies en Speur

Ontwikkelingswerk 

Excel trainingen voor gevorderden 

Werkzaamheden ondermeer bij ABN Amro, Ahold, AS Watson

heden: Subsidieadviseur via K+V Interim management 

Gemeente Smallingerland: Cultuurketen, Quickscan en Strategie

Gemeente Tilburg: T-Dome (wielerbaan en muziekarena), Plan van Aanpak 

en Quickscan 

Innovatietrajecten & beleid lokale overheden 
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Subsidieadviseur via K+V Interim 

Consultant to the firm bij 

2007). Deze activiteiten betroffen vooral forse 

subsidietrajecten bij Nederlandse multinationals (bijvoorbeeld Europees Sociaal fonds) en bij 

LVGS, adviseur van 

directieteams van een aantal ondernemingen in het MKB (bijvoorbeeld: visie, strategie, 

economisch/statistisch onderzoek, overname, waardebepaling, financiering).  

Ervaring in (kleinere) subsidietrajecten heeft hij opgedaan in de volgende sectoren: Charitas, 

Op verzoek kan een portfolio besproken 

                                       2005-heden 

Hudson Highland Group 

Projectleiding en projectteams diverse Europese subsidietrajecten (ESF) 

, Milieusubsidies en Speur- en 

bij ABN Amro, Ahold, AS Watson 

Gemeente Smallingerland: Cultuurketen, Quickscan en Strategie 

Dome (wielerbaan en muziekarena), Plan van Aanpak 



 

 

 

2005-heden: Zelfstandig (Subsidie)adviseur 

• adviseur van directieteams van een aantal ondernemingen in het Midden

Kleinbedrijf (bijvoorbeeld: visie, strategie, economisch/statistisch onderzoek, 

overname, waardebepaling, finan

• subsidietrajecten MKB (Energie, ARBO, Milieu, Speur

• Subsidietrajecten: Charitas

• Subsidietrajecten Zorg

• Provinciale subsidietrajecten

• Europese subsidietrajecten: EFRO (regionaal) en POP (platteland)

 

2007-2008: Professional Consultant ABN Amro 

• Projectleiding en projectteams diverse Europese subsidietrajecten (ESF)

• Quickscans Energie Investeringsaftrek & Monumentensubsidies

• Quickscans Europees Fonds Regionale Ontwikkeling &

Ontwikkelingslanden 

2005-2007: Consultant to the firm PriceWaterhouseCoopers 

• Europese subsidie voor Mobiliteitscentrum en ICT ABN AMRO 

•  ESF subsidies voor ICT

• Opzet informatienetwerk t.b.v. Europese subsidies

management, salarisadministratie, factuurafdeling, opleidingsafdeling, 

inkoop, pensioenbureau, opleidingsleveranciers 

 

2006-2010: Subsidieadviseur LVGS

• Opzet ESF in basisonderwijs

• Diverse kleine subsidietrajecten

 

2007-2010: trainer subsidiemanagement 

• zie www.heliview.nl

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Subsidie)adviseur  

adviseur van directieteams van een aantal ondernemingen in het Midden

Kleinbedrijf (bijvoorbeeld: visie, strategie, economisch/statistisch onderzoek, 

overname, waardebepaling, financiering) 

subsidietrajecten MKB (Energie, ARBO, Milieu, Speur- en Ontwikkelingswerk). 

Subsidietrajecten: Charitas & Cultuur  

Subsidietrajecten Zorg & Non profit 

Provinciale subsidietrajecten 

Europese subsidietrajecten: EFRO (regionaal) en POP (platteland)

2008: Professional Consultant ABN Amro  

Projectleiding en projectteams diverse Europese subsidietrajecten (ESF)

Quickscans Energie Investeringsaftrek & Monumentensubsidies

Quickscans Europees Fonds Regionale Ontwikkeling & subsidiemogelijkheden 

Ontwikkelingslanden  

2007: Consultant to the firm PriceWaterhouseCoopers  

Europese subsidie voor Mobiliteitscentrum en ICT ABN AMRO 

ESF subsidies voor ICT- en ander opleidingen 

Opzet informatienetwerk t.b.v. Europese subsidies bij ABN AMRO (facility 

management, salarisadministratie, factuurafdeling, opleidingsafdeling, 

inkoop, pensioenbureau, opleidingsleveranciers – en intermediairs)

LVGS, Landelijk Verband Gereformeerde Schoolverenigingen

Opzet ESF in basisonderwijs 

Diverse kleine subsidietrajecten 

: trainer subsidiemanagement  

www.heliview.nl:subsidiemanagement 
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adviseur van directieteams van een aantal ondernemingen in het Midden- en 

Kleinbedrijf (bijvoorbeeld: visie, strategie, economisch/statistisch onderzoek, 

en Ontwikkelingswerk).  

Europese subsidietrajecten: EFRO (regionaal) en POP (platteland) 

Projectleiding en projectteams diverse Europese subsidietrajecten (ESF) 

Quickscans Energie Investeringsaftrek & Monumentensubsidies 

subsidiemogelijkheden 

Europese subsidie voor Mobiliteitscentrum en ICT ABN AMRO  

bij ABN AMRO (facility 

management, salarisadministratie, factuurafdeling, opleidingsafdeling, 

en intermediairs)    

, Landelijk Verband Gereformeerde Schoolverenigingen 



 

 

 

WERKERVARING KOOS KOSTER in het Bankwezen

(een aantal karakteristieken van de functies sinds 1990 wordt kort beschreven)

2002-2005: Projectleider en -uitvoerder

Projecten: Europese subsidie voor 

Project: Leveranciersmanagement Opleidingsafdeling ABN AMRO NL (Academy)

Project: Opzet Structurele Meerjarenplanning Personele Ontwikkeling ABN AMRO NL

2000-2002: Programme Director Academy

Het ontwikkelen van ee

Companies van AAB: MPO (Management Programme Operations gericht op 

leidinggevenden) en ELP (Entry Level Programme gericht op instroom WO/HBO). 

Verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van deze t

deelprojecten moest een kant en klaar programma geïmplementeerd worden. 

Toegepaste competenties: Interviewen (binnen en buiten de bank, binnen

buitenland), beleid ontwikkelen, concretiseren, organiseren, plannen, 

presenteren. Analyseren, rapporteren, presenteren, implementeren waren de 

sleutelwoorden. 

1994-1997: hoofd Operations Effecten en Derivaten (dealingroom)

Leiding geven aan een viertal subafdelingen (totaal ca. 120 f.t.e.'s). Het 

managementteam van mijn afdeling bes

verwerkte dagelijks duizenden transacties afgesloten op de dealingroom (bijv. 

obligaties, swaps, opties). Naast leiding geven verantwoordelijk voor 

projectvoortgang: de implementatie van een nieuw back office syste

ging gepaard met een reorganisatie van de afdeling. Competenties: managen, 

projectmatig werken, reorganiseren.

1990-1994: hoofd Aandelenresearch

Leiding geven aan een team van 15

analyse van beurzen in zijn algemeenheid. Diverse regelmatig interne en externe 

publicaties zoals Aandelenanalyses Beursgenoteerde Ondernemingen, Kerngetallen 

Nederlandse Beursfondsen, Perspekt (beleggersblad). De functie combineerde een 

aantal competenties: managen v

en presenteren. 

1987-1990: hoofd Rentecoördinatie Financiële Markten

1983-1987: hoofd Bedrijfstakkenonderzoek

1981-1983: hoofd Kwantitatieve Analyses

 

 

WERKERVARING KOOS KOSTER in het Bankwezen                                            

(een aantal karakteristieken van de functies sinds 1990 wordt kort beschreven)

uitvoerder 

Projecten: Europese subsidie voor Mobiliteitscentrum en ICT ABN AMRO (ESF

Project: Leveranciersmanagement Opleidingsafdeling ABN AMRO NL (Academy)

Project: Opzet Structurele Meerjarenplanning Personele Ontwikkeling ABN AMRO NL

2002: Programme Director Academy 

Het ontwikkelen van een tweetal training programma's t.b.v. de wereldwijde Service 

Companies van AAB: MPO (Management Programme Operations gericht op 

leidinggevenden) en ELP (Entry Level Programme gericht op instroom WO/HBO). 

Verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van deze trainingsprogramma's. In beide 

deelprojecten moest een kant en klaar programma geïmplementeerd worden. 

Toegepaste competenties: Interviewen (binnen en buiten de bank, binnen

buitenland), beleid ontwikkelen, concretiseren, organiseren, plannen, 

Analyseren, rapporteren, presenteren, implementeren waren de 

1997: hoofd Operations Effecten en Derivaten (dealingroom) 

Leiding geven aan een viertal subafdelingen (totaal ca. 120 f.t.e.'s). Het 

managementteam van mijn afdeling bestond uit een zestal personen. De afdeling 

verwerkte dagelijks duizenden transacties afgesloten op de dealingroom (bijv. 

obligaties, swaps, opties). Naast leiding geven verantwoordelijk voor 

projectvoortgang: de implementatie van een nieuw back office syste

ging gepaard met een reorganisatie van de afdeling. Competenties: managen, 

projectmatig werken, reorganiseren. 

1994: hoofd Aandelenresearch 

Leiding geven aan een team van 15-20 beursanalisten. Zelf verantwoordelijk voor de 

beurzen in zijn algemeenheid. Diverse regelmatig interne en externe 

publicaties zoals Aandelenanalyses Beursgenoteerde Ondernemingen, Kerngetallen 

Nederlandse Beursfondsen, Perspekt (beleggersblad). De functie combineerde een 

aantal competenties: managen van specialisten, organiseren, analyseren, publiceren 

1990: hoofd Rentecoördinatie Financiële Markten 

1987: hoofd Bedrijfstakkenonderzoek 

1983: hoofd Kwantitatieve Analyses 

Januari 2013 

CV Koos Koster  

P
a

g
in

a
3

 

                                             1979-2005 

(een aantal karakteristieken van de functies sinds 1990 wordt kort beschreven)  

Mobiliteitscentrum en ICT ABN AMRO (ESF-3) 

Project: Leveranciersmanagement Opleidingsafdeling ABN AMRO NL (Academy) 

Project: Opzet Structurele Meerjarenplanning Personele Ontwikkeling ABN AMRO NL 

n tweetal training programma's t.b.v. de wereldwijde Service 

Companies van AAB: MPO (Management Programme Operations gericht op 

leidinggevenden) en ELP (Entry Level Programme gericht op instroom WO/HBO). 

rainingsprogramma's. In beide 

deelprojecten moest een kant en klaar programma geïmplementeerd worden. 

Toegepaste competenties: Interviewen (binnen en buiten de bank, binnen- en 

buitenland), beleid ontwikkelen, concretiseren, organiseren, plannen, 

Analyseren, rapporteren, presenteren, implementeren waren de 

Leiding geven aan een viertal subafdelingen (totaal ca. 120 f.t.e.'s). Het 

tond uit een zestal personen. De afdeling 

verwerkte dagelijks duizenden transacties afgesloten op de dealingroom (bijv. 

obligaties, swaps, opties). Naast leiding geven verantwoordelijk voor 

projectvoortgang: de implementatie van een nieuw back office systeem. Het project 

ging gepaard met een reorganisatie van de afdeling. Competenties: managen, 

20 beursanalisten. Zelf verantwoordelijk voor de 

beurzen in zijn algemeenheid. Diverse regelmatig interne en externe 

publicaties zoals Aandelenanalyses Beursgenoteerde Ondernemingen, Kerngetallen 

Nederlandse Beursfondsen, Perspekt (beleggersblad). De functie combineerde een 

an specialisten, organiseren, analyseren, publiceren 



 

 

1979-1981: medewerker Kwantitatieve Analyses (onderde

  

PRIVÉ SITUATIE & OVERIGE ACTIVITEITEN KOOS KOSTER 

Naam                      : Fokko Hendrik Koster (roepnaam: Koos)

Geboortedatum        : 21 mei 1952

Adres                      : Snoeksloot 18

Telefoonnummers     : 030 - 63 755 73 / 06 543 00 266

Email                      : zakelijk: 

Website                   : zakelijk 

Getrouwd met          : Greet Lukkien

Gezinssamenstelling  : 5 kinderen (geboortejaren: 1979, 1981, 1983, 1987, 1993)

Relevante opleidingen 

Gymnasium-B: Gereformeerd Lyceum

Rijksuniversiteit Groningen: Econometrie, doctoraal be

ABN AMRO: 

•  allerlei automatiseringsopleidingen, 

•  trainingen financiële sector (NIBE en andere instituten in binnen

•  talen (Engels), 

• "Train the trainer" (USA): opleidingen tot opleider

Activiteiten / hobbies 

• Voorzitter Commissie Bestuurlijke Zaken 

• Financial Controller gereformeerde kerk te Houten

• Adviseur Website Commissie gereformeerde kerk te Houten (

• Lid Bestuur (Financial Controller) 

• Ervaring in functies: scriba Kerkenraad, voorzitter bouw

beroepingscommissies, voorzitter Harmonievereniging De Bazuin

stichting Band met band, idem stichting Agathos

• Sport: badminton & moun

 

 

1981: medewerker Kwantitatieve Analyses (onderdeel Economisch Bureau)

PRIVÉ SITUATIE & OVERIGE ACTIVITEITEN KOOS KOSTER  

: Fokko Hendrik Koster (roepnaam: Koos) 

: 21 mei 1952 

: Snoeksloot 18  3993HL Houten  

63 755 73 / 06 543 00 266 

: zakelijk: ariadne-analysis@planet.nl  

: zakelijk www.ariadne-analysis.nl 

: Greet Lukkien 

5 kinderen (geboortejaren: 1979, 1981, 1983, 1987, 1993)

B: Gereformeerd Lyceum  Groningen, diploma: 1971  

Rijksuniversiteit Groningen: Econometrie, doctoraal behaald in 1979 

allerlei automatiseringsopleidingen,  

trainingen financiële sector (NIBE en andere instituten in binnen

"Train the trainer" (USA): opleidingen tot opleider 

ssie Bestuurlijke Zaken Gereformeerde kerk te Houten

Financial Controller gereformeerde kerk te Houten 

Adviseur Website Commissie gereformeerde kerk te Houten (www.houten.gkv.nl

(Financial Controller) Stichting De Brug / Spieen (www.debrug.nl

functies: scriba Kerkenraad, voorzitter bouw- en 

beroepingscommissies, voorzitter Harmonievereniging De Bazuin

stichting Band met band, idem stichting Agathos  

Sport: badminton & mountain biken; Muziek: piano spelen; Computeren
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el Economisch Bureau) 

5 kinderen (geboortejaren: 1979, 1981, 1983, 1987, 1993)   

trainingen financiële sector (NIBE en andere instituten in binnen- en buitenland),  

ereformeerde kerk te Houten   

www.houten.gkv.nl) 

www.debrug.nl) 

beroepingscommissies, voorzitter Harmonievereniging De Bazuin, bestuurslid 

tain biken; Muziek: piano spelen; Computeren 


