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Marioliin Koperdraat: marketingvrouw die tot het gaatje gaat

FOCUSSEN, VASTHOUDEN,
NIET MEEHUITEN

Ze vliegt als het moet de hele wer€ld

over en vergade tot diep in de nacht

op één droge pizzapunt. Àls Mariolijn

Koperdrnat €en missie he€ft, zal ze

zorgen dat die stàagt. Haar recept?

ca eens op de golÍbàan te rade!

"la, je zou het niet neteen zeggen,

maar golfen zaken hebben veel met

elkàar geDeenl' Marjoljjn Koperdraat,

aan het eind van de dag niet zonder

moeite tot stilstand kornend op haar

uitgestÍekte etage àan het Ansterdamse

Frederiksplein: Bij bejde gàat het om

toewijding, oni discipline én om ver

irour.en. Ie moet $'eter wat je doet, je

moet de iechniek beheersen, maarje
moet ook kunnel1 ioslaten:
''Kilk nààr de spelers;'zegt ze. Hoe

presteren ze onder druk? Hoc gaan

ze om net tegenslag? Komen ze terug

van achierstand ofverliezeD ze zich in
kivaadh€id? In je baan ofop de baan,

er is Diet zo veel verschil. Ook mel vals

spelen, ja, dat kont voorl Als je iernand

ldeme trapjes ziet geven omdat zijn bal

letje achter een boom is beland in plaats

van netjes een strafslàg te nemen, dan

$'eetje dat hij op ziin werk waarschijn

lijk ook wel eeDs wat sjoemeltl'

Jampoties
Zelfis KoperdÍàat, die op de green à1

zon vjjftien jàar ir perfectle oefeni, er

altijd hard voor blii€n werken. Ze stu-

deerde farmacie nret bedrijfseconomie

als bijvak. Nà driejaar klinisch onder-

zoek ging ze in 1988 aan het we.k als

productspeclalist in de verkooporSàni

sàtie vàn het toenmalige Duphàr Later

werd ze productunanager. Haar opdracht:

producten op het gebied van gas(ro-

enterologie en g}-naecologie verkopen.

"Hoe je dat doet? Bekendheid met

het product creëren. Adverteren, per

soonlijk contact van de mensen in de

buitendienst flet klanten, presentatjes

organiseren, workshops, congressen. En

campagnes. UIe hadder een geweldis

erergiek tean, bedachten steeds $'eer

iets nieuws. Ik zie nog voor me hoe wc

op een dàg tegen a000 jrmpotjes vatr

Bonie MamJnan zaten aaD te kijken.
promotie voor Duspatal', er was veel

meer belangstelling dan we hadden ver

Dynamiek
ln 1992 kwamen de zogenaamde

Strategic Business Units eD is ze interri-
tionàa] gaàn werken. Als rchakel tu$e{L,
de R&D en de rerkooporgànisaties reis

de ze de hele wereld over. Het gebeurde

wel dat ik: morgens uit de VS kwanl,

's middags nàar lrànkrijk moeÍ en de

volgende dàg naar Duitslènd. Beam me

up, beam me do$'n. schiphol werd zoir

beetje het Centraal Station."

In 1997 veÀuisder de SBU\ naèr

HannoveÍ Een gemiste kans voor

Amsterdam, \on.l ze. omdat medeÍerkers

de helftvan de tijd toch vià Schilhol vlo

gcn. ookhcr mèatschnppelijk en fiscaal

wat schmle llimaat in Duitsland beviel

haar naar matig. En er was nog iets.

"Soh-ay is een redeiijk langzàam bewe

gende organjsatiel formulee( ze voor

zichtlg. "Besluiien over pÍojcctvoorstellen
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l'iole'in-En§
Numico heeft dc supplenenlent.rk

uiteindclijl àigestoten door financiële

problcmen in de VS. Daarna rolgden

!ier bevlogcn jaren nr dc directie van

\trtri.ia Nedcrland nàaÍ en met ]an

Bennrd( de man dic Íolgens 
'elen

NuIni.o heeft gered en ook \.oor haar

legendaris.h is. I de lui{te van zijn

bekendheid $'erkte ze noest aan de nie

wc basis. iuààr toeD het bedrijfnr 2007

in hànde. \.àn Darone ki{dm. hleld ze

ze wis vijfiig, haar carrière hàd alle

beloften i{àargemalit. Tijd voor rene.

tie en luie dagen met de 1al rchlie? Nou,

Dee. "Ik bcr het wel iets rustiger aan

gàan doenl'gcelt ze toe. De stress lar
Ieen er iveer \,liegen e. besLissen bin'
ncn drie secondeD, nee, d.)t ken ik n

i{el. À{aaÍ ik hou va. de uit.làgrrg dle

dit sooft $,erk biedt. Bij Jriln afscheid

zijn yaak de woorden kracht en stand

vastigheid gevallen. Dàar moet ik hel

$'aàrchijnliik \.an hebt en. ivlensen

zien aàn mij dat ik nict nlee ga huilen.

Ik verzi. àltijd NeL een pad, linksom,

rechtson1, olover de hobbell'

Net àls bij goll In 2008 begod NÍarjolijn

Koperdràat een eigen consultan.,vbed.ijf

roor marketiDszaker in dc gezondheids

zorg. Ze 1\,erkt nu voor N,vcomed, Soh-a,r

niet geheel onbekend. Daàr gàat ze. Club

in de aanslag. blik op h€t putje, op .aàr

de volg€ndc hole jn one. (Y!o)

die ik lndien de, lieten nogal eens lang op

Tich i'a.liten. Dat p$t oolivclblidit §?e

nrdustrie. Daaron vond ik het ookbest

begrijpelijk. maaÍ k1\'am het verlangcn

rà.r een ander sooÍt d,vnamiekl'

Voedingssuppleroenten
Nt€t dc oyerstap nrar NlLtri.ia n'erd

ze op haar wenken bedierd. Een snel

bewegendc rnaÍkt vàn consurnenten

goederenl'ornsc|rijft ze, "echt iets heel

anden dan de glazen bol ran de larrna

cic. Bereke.i.gen maèkie bij i{ijze ran

spreken op de a.hterleDt yàn ee. bier

. llt e. Ln I 'd r. lLer he\L§\rn |.rdele,,

''Ia, het ging ler hoor, en snel ooli ik
bcgon met bab,wocding, ,nààr voor

lL bcscfle wat er gebeurde had het

no ederb edÍiJf Numico twec grote

overnames gedaan er ri'as nij de taak

toebedeeld biDner ccn iaar de markt

\.oor \.oedingssupflencnter lin nen ie

trederl'Ze kliki erop t€rug r11ct een mi\
\.an trots, !erbrzing er ïermoeidheid.

"\'crgaderingen vàD zeventien uur, geen

da.q vakirtie. Hct ls nre gelukt. nanr het

is de rheest he.tische perlode Ían mijn

leven gen'eest. En .le nocilijkÍel'bekent
ze, "warrt uirejndelijk gir1g het een lant
op aaar ik ethisch niet neer gehccl ach


