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>  Programma voor 
Volwaardig Leiderschap





Een leiderschap-ontwikkelprogramma en netwerk op strategisch niveau

Jezelf ontwikkelen tot volwaardig leider. Wat zijn jouw kernwaarden en

welk effect hebben ze op je gedrag, je manier van communiceren, je stijl van

leidinggeven en jouw resultaten? Waar streef je naar? Winstmaximalistatie

en macht of naar zelfrealisatie en inzicht? Waarden zijn als doelen in het

leven. Zij geven richting aan onze keuzes en sturen onbewust ons gedrag.

Volwaardig Leiderschap; leren echt en authentiek te handelen in lijn met

je belangrijkste waarden, trouw aan jezelf, met passie en als inspirator

voor anderen.

De leergang Volwaardig Leiderschap



Onze kijk op Leiderschap en Verandering

Het team van Moonen & Partners is gespecialiseerd in het

ontwikkelen van leiderschap en het begeleiden van verande-

ringsprocessen, zowel voor individuen als voor teams. Wij

gaan er in onze begeleiding en advisering van uit dat er een

onlosmakelijke koppeling bestaat tussen de gedachten, de

gevoelens en het gedrag van mensen.

Volwaardig leiderschap betekent voor ons primair de bewust-

wording van deze koppeling. Anders gezegd: hoe beïnvloeden

mijn kernwaarden en gevoelens mijn gedrag?

Waarom doe ik de dingen die ik doe? Wat gebeurt er als ik

mijn eigen gedachten onderzoek en mijn belangrijkste waar-

den en belemmeringen helder krijg? Hoe beperk ik nu nog

mijn eigen potentieel?

Om een effectieve en geslaagde veranderingsslag bij onszelf

of in de mentaliteit van onze medewerkers te kunnen maken,

zullen we eerst de heersende waarden en persoonlijke en

collectieve overtuigingen moeten onderzoeken. Als we de

beperkingen daarvan zichtbaar hebben gemaakt, ontstaat er

ruimte. Deze ruimte is een voorwaarde voor echte verande-

ring van binnen uit. Geen nieuwe theorieën of aangeleerd

gedrag, maar innerlijke bewustwording en eigen wijsheid.

Vereisten in dit proces zijn commitment, het vermogen tot

zelfreflectie, de bereidheid tot zelfonderzoek, inzicht in het

eigen doen en laten, verantwoordelijkheid voor het eigen

denken en handelen.

“Veranderingen doorvoeren in de eigen

organisatie of team kan niet zonder dat je zelf

veranderd bent. Werken aan je eigen verandering

beklijft pas als anderen je helpen aan je

zelf-inzicht te bouwen. De Leergang biedt daar

een uitstekend platform voor waarbij theorie

en praktijk in de juiste verhouding de aandacht

krijgen.”

Peter Jongenotter

Commercieel directeur Itho B.V.

“Als ik vooraf had geweten hoeveel verandering deze 

training mij gebracht heeft, had ik geen moment 

getwijfeld. Zeer waardevol!

Katja van Workel, 

Adjunct Directeur Topic Travel  

 

“Volwaardig in al zijn facetten. Ik heb veel van en 

over mezelf geleerd!”

Ronald van Gerwen, 

Managing Director TMC Zuid  

 

“Heldere en praktische leergang onder leiding van 2 

professionals die de juiste toon hebben en het leuk 

maken!”

Hajo Binsbergen, Managing Director 

Warnerbros Pictures International Holland



Praktijksituaties 
De training biedt volop ruimte voor het uitdiepen van prak-

tijksituaties: bewustwording van het effect van je gedrag door

feedback van anderen, zelftesten en rollenspellen.

Zie het als een oefenterrein waarop je de mogelijkheid hebt

om op een veilige manier praktijksituaties te bespreken en

nieuw gedrag uit te testen.

Enkele voorbeeldsituaties van eerdere deelnemers:

Je wilt graag delegeren, maar je mensen blijven steeds naar je

toekomen om te vragen naar oplossingen. Bovendien worden

er te veel fouten gemaakt als je de mensen loslaat, ze kunnen

niet zonder jouw controle.

Je wilt graag je mensen coachen, maar in de praktijk merk

je dat je sterk geneigd bent om tips en oplossingen te geven.

Je mensen blijven je daarom verantwoordelijk stellen voor de

oplossingen en hun effecten.

Je wilt dat jouw mensen betrokken zijn, meedenken en met

oplossingen komen. Je hebt zelf het idee dat je hen hiervoor

alle ruimte biedt. Maar in de wandelgangen hoor je dat je als

autoritair wordt ervaren.

Je bent regelmatig teleurgesteld in je mensen. Je geeft hen

alle ruimte en verantwoordelijkheid, maar ze maken daarvan

onvoldoende gebruik. Het resultaat is middelmatig, terwijl je

weet dat het echt beter kan.

Je zit in een positie waarin je rekening moet houden met de

belangen van je mensen, maar ook met die van de aandeel-

houders/eigenaars. Dit brengt je regelmatig in een spagaat.

Je vindt het lastig om hiermee om te gaan..

In een praktisch traject op directieniveau passen we gedu-
rende 6 maanden uiteenlopende leer- en oefenmethodieken 
toe. Samen met andere directieleden en topmanagers werk je 
intensief aan jouw eigen vaardigheden en doelstellingen.
Bereid je voor op een uitdagend en persoonlijk leertraject -
de verandering begint immers bij jezelf! We houden tijdens
het traject rekening met ieders volle agenda door een mini-
male aanslag op je tijd te plegen. Na afloop van de leergang
ben je in staat veel authentieker leiding te geven aan veran-
deringen binnen je eigen organisatie.

Persoonlijk praktijktraject voor 

Directeuren en Strategisch Managers



Thema’s voor volwaardig leiderschap 
In de leergang reiken we je tijdens 6 themadagen antwoor-

den en handvatten aan voor het realiseren van de door jou

gewenste ontwikkeling. Op basis van ervaring uit de eerdere

groepen zullen in ieder geval de volgende onderwerpen aan-

bod komen:

>  het stellen van doelen en het maken van strategische keuzes

> individuele en organisatorische waarden

> interventiecategorieën

> het effectief geven van feedback

> situationeel leidinggeven

> coachend leidinggeven en effectief delegeren

> conflicthantering

> authentiek leiderschap

> omgaan met kritiek

> verdieping en borging

Wat maakt de leergang waardevol voor jou? 
• Geen standaardtraining maar “doen wat nodig is”

• Je eigen doelstellingen staan centraal

• Praktijkstituaties trainen, reflecteren en sparren

•  Meer inzicht en zelfkennis door 80% praktijk versus 20% 

theorie

• Ontwikkelen van je eigen leiderschapsstijl

•   Met je persoonlijke coach werken aan de fundamenten van 

je gedrag

• Mentaliteitsverandering

• Netwerken op basis van vertrouwen met gelijkgestemden

• Exclusieve Leiderschapsdagen na afloop van het traject

“De training heeft geholpen om mijzelf te vormen 

en mijn leiderschapskwaliteiten te verbeteren. 

De training heeft mij inzicht gegeven hoe ik met 

bepaalde problematiek of uitdagingen om moet 

gaan. Ik kan dan ook iedereen aanraden om deze 

leergang te ervaren!”

Eric van den Broek,  

CIO KPMG Staffing & Facilitiy Services

 

“Training is niet het juiste woord, maar een 

ontdekkingsreis naar wie je werkelijk bent. 

De leergang leert je vooral zelf inzien waar 

het in het leven en werk om draait. Maakt je 

levenmakkelijker,persoonlijk en zakelijk. Wat je 

leert, breng je door de opzet van de leergang direct 

in de praktijk. Een aanrader!”

Nico Sleutel,  

Director Inframatica Consultants BV

“De training is door de aanpak gericht op de

eigen praktijk van de deelnemers en niet zoals

vaak op de praktijk van de trainer of de

‘algemene’ praktijk. Hierdoor is het geleerde zeer

goed toe te passen in het eigen bedrijf.

De combinatie met coaching geeft naast de

verkregen adviezen over veranderingen ook de

handvaten om deze met een goed gevoel door te

voeren. Al met al een zeer goede ervaring!”

Theo Tolboom

Directeur Boltjes B.V.

“Veranderen levert succes en voldoening op. Deze

leergang is voor mij van groot belang geweest.”

Frans Blankert

Algemeen Directeur E-storage bv



Je begint de leergang met een uitgebreid intakegesprek waar-

in wij samen met jou je doelstellingen voor de leergang en je

persoonlijke kwaliteiten en valkuilen in kaart brengen. De

Leergang start intensief met een inleidend blok bestaande uit

de doelendag en de eerste trainingsdag gecombineerd met

een avondworkshop.

Gedurende vijf maanden heb je vervolgens maandelijks één

leiderschapsdag (zonder avondprogramma) waarin je de door

jou ingebrachte praktijksituaties behandeld. De

Leiderschapsdagen zijn niet gericht op het overdragen van

theoretische kennis of het oefenen van technieken. Deze

dagen bestaan voor 80% uit praktijkoefening en sparren en

voor slechts 20% uit theoretische onderbouwing. Zo bieden

wij je de ideale omgeving om je eigen leiderschap te onder-

zoeken.

De deelnemers zijn elkaars sparringpartners, geven elkaar

feedback en krijgen feedback van de trainer op de inge-

brachte praktijksituaties. Elke trainingsdag begint met korte 

presentaties van de ervaringen sinds de vorige training, even-

tueel gekoppeld aan een individueel uitgevoerde opdracht.

De trainingsdag eindigt met het vastleggen van de leerpunten

en het formuleren van een individuele opdracht voor de

periode tot de volgende training.

In de tussenliggende weken spreek je jouw coach en spar je

met je vaste sparringpartner uit de groep.

Het Programma

Verander de wereld begin(t) bij jezelf!
Veranderen begint met stilstaan. Wanneer je werkelijk weet wie je
bent, wat en hoe je denkt, wat je kunt en doet, kun je veranderen.
Hieraan besteedt u tijdens het traject veel aandacht en stellen wij
uw persoonlijk inzicht en uw persoonlijke ontwikkeling centraal.



Individuele Coaching 
Tussen de trainingsdagen heb je iedere maand een persoon-

lijk gesprek met een executive coach. De coaching maakt deel

uit van jouw individuele begeleidingstraject, gericht op zelf-

sturing. Coaching is geen inhoudelijk advies en geen kennis 

of vaardigheidstraining. De gesprekken hebben als doel je

effectiever met jezelf, je werk, loopbaan, collega’s en klanten

om te laten gaan. De coach daagt je uit om alle aspecten

(emotioneel en rationeel) van jouw eigen leiderschap te han-

teren.

Als leidraad voor de gesprekken wordt minimaal één zakelijk

en één individueel doel gebruikt. De inhoud van de gesprek-

ken is vertrouwelijk. Het volledige traject bestaat uit vijf

coachingsgesprekken. Afhankelijk van je eigen behoefte kan

een vervolgplan worden opgesteld. Naast het leerproces dat

door de training en de coaching op gang komt, neemt de

coaching vooral die hindernissen weg die het effectief functi-

oneren als leider in de weg staan.

Eindworkshop
Je kunt de leergang borgen met een eindworkshop in jouw

eigen bedrijf onder leiding van de trainer. Je stelt dan samen

met je eigen team van managers en medewerkers de 10

belangrijkste negatieve en positieve gedragselementen vast

waarop jullie elkaar vanaf dat moment gaan aanspreken.

Doelstelling is om samen te komen tot een optimaal presta-

tieniveau en een nieuw normen- en waardenmodel. Om

vrijblijvendheid te voorkomen zal de trainer iedere collega

uitdagen een do & don’t contract te ondertekenen om daar-

mee zijn collega’s het recht en de plicht te geven hem aan te

spreken op zijn gedrag.

Met deze workshop hebben jij en je mensen elkaar een prak-

tisch kader gegeven om volwaardig te kunnen managen. Om

de afspraken in de dagelijkse praktijk levend te houden advi-

seren wij het nieuwe normen- en waardenmodel bijvoorbeeld

een prominente plaats te geven tijdens vergaderingen en

functioneringsgesprekken.

“Ik dacht dat ik geen ego had; niets is minder

waar. Nu durf ik mijn authenticiteit pas echt te

laten zien.”

Mieke van den Berg

Directeur woningbouw corporatie Eigen Haard

“De persoonlijke coaching als onderdeel van

de Leergang Mentaliteitsverandering is een

absolute verrijking in combinatie met de training.

Het biedt inzicht in de situatie waarin je je

bevindt, reikt instrumenten aan om hier mee om

te gaan en jezelf verder te ontwikkelen.

Een aanrader dus!”

Frank Leermakers

Human Resource Manager Bosch Rexroth

“Prima training waarbij theorie en praktijk

ruim aandacht krijgen. De gekozen aanpak leidt

tot persoonlijke ontwikkeling in een ontspannen

en veilige sfeer. Benchmarking met collega

lotgenoten heb ik als zeer zinvol ervaren”.

Fred Kemner

Finance & Operations Director AGPO Ferroli B.V.

“Een leergang waarbij de confrontatie gezocht

wordt naar het persoonlijke functioneren met als

doel te komen tot groei in de persoonlijke en

zakelijke sfeer.”

Roy Wijnberg

Managing Director Tour & Andersson bv



Wim Buschman was vanaf 1986 zelfstandig ondernemer in

de financiële dienstensector in verschillende samenwerkings-

vormen. Uiteindelijk met meerdere partners en 16 vestigin-

gen over heel Nederland met 160 medewerkers. Hij heeft in

deze 15 jaar een brede ervaring opgedaan op het gebied van

commercie en management. Sinds een aantal jaren is Wim

inmiddels actief als trainer en coach. Hij verzorgt onder

andere managementtrainingen, commerciële trainingen en

trainingen klantgericht handelen. In zijn trainingen richt

Wim zich op instelling, overtuigingen en gedrag om zodoen-

de de beoogde (cultuur-)veranderingen te realiseren. 

Wim wil de deelnemers helpen hun talenten te ontwikkelen 

en hen zodanig inspireren dat zij hun verdere leven de posi-

tieve effecten van de training blijven ervaren. Deelnemers 

vinden hem gedreven, enthousiast, praktisch, confronterend 

en respectvol.

Vincent Moonen startte na een carrière als commercieel

directeur in de IT in 1996 zijn eigen trainingsbureau in

management en communicatietrainingen. In de periode

2001-2005 was hij vervolgens partner binnen de Van der

Velde Groep en directeur van Van der Velde Organisatie en

loopbaanadvies. In 2006 heeft hij zich met Van der Velde |

Moonen B.V. verzelfstandigd en in juni 2007 wijzigt de 

naam van deze netwerkorganisatie in Moonen & Partners. 

Vincent is internationaal geautoriseerd facilitator van coa-

chingsmethode The Work. Hij behaalde al in 1997 het NLP 

Master Certificaat en is sinds 2003 geregistreerd als Nobco 

Coach en lid van het OOA. Zijn jarenlange ervaring als 

ondernemer, directeur, manager, executive coach en trainer 

maken hem tot een geschikte sparringpartner op directie- 

niveau.

Marijke Holwerda heeft, na 21 jaar werkervaring in com-

merciële dienstverlening als relatiebeheerder en als eigen 

ondernemer, bijna 10 jaar geleden gekozen professioneel 

invulling te geven aan haar fascinatie “mensen stimuleren 

in hun beweging naar blijvende, positieve verandering”. 

Je wordt begeleid door trainers en coaches met
ruim tien jaar ervaring op directie-, managementen
medewerkersniveau. Al onze coaches werken
volgens de richtlijnen van de Ethische 
Gedragscode (EGC) van de Nederlandse Orde van
Beroepscoaches (NOBCO).
De EGC heeft als belangrijkste doel het bevorde-
ren van het welzijn en de veiligheid van de indivi-
duen en groepen waarmee coaches werken. De
hoofdthema s van de EGC zijn respect, integriteit,
verantwoordelijkheid en professionaliteit.

Je team van begeleiders



Omdat Marijke professionaliteit belangrijk vindt heeft ze zich 

bekwaamd in het vak van Personal Coach door diverse oplei-

dingen waaronder: de School voor Coaching, Kernkwaliteiten 

en het Kernkwadrant, NLP Practitioners en NLP Masters. 

Haar filosofie is dat iedereen zelf de oplossingen, de bronnen 

en de kwaliteiten in zich heeft die nodig zijn voor gewenste 

veranderingen. Marijke straalt rust en vertrouwen uit, luistert 

goed, is resultaatgericht, zorgt voor een veilige omgeving en 

houdt overzicht. Haar motto: Alles wat je aandacht geeft groeit!

Joke Terpsma is sinds 1991 werkzaam als coach van indivi-

duen, teams en managementgroepen binnen organisaties.

Gericht op gezondheid van individu en organisatie; gezond in

de interactie met zichzelf en de omgeving. Geboeid door het

raakvlak van persoonlijke- en organisatiedoelen; menselijk

functioneren in een sociale omgeving en het bereiken van

gewenste resultaten door soepele en effectieve communicatie.

Joke creëert tijdens de coaching een veilige omgeving waarin

stevige confrontaties mogelijk zijn. Ze motiveert mensen hun

eigen antwoorden te vinden en deze in praktijk te brengen.

Marianne Blokvoort  was jarenlang Human Resources mana-

ger in diverse profit en non profit organisaties. Momenteel 

is zij met veel plezier coach, trainer en management- en 

organisatie adviseur, zowel op individueel als op teamniveau. 

Na haar masters behaald te hebben op HRM gebied, volgde zij 

diverse opleidingen en trainingen op het terrein van organisa-

tieontwikkeling en coaching. In 2005 kwam zij in aanraking 

met The Work van Byron Katie, een voor haar fundamentele 

aanvulling. Sinds januari 2009 is Marianne internationaal 

gecertificeerd facilitator. Haar ervaring is, dat zelfkennis 

naast vakkennis onontbeerlijk is. Momenteel gebruikt zij The 

Work, gemengd met haar opleidingen, werk- en levenserva-

ringen, om haar cliënten te steunen bij het vinden van hun 

eigen innerlijke wijsheid; daar waar geen competitie is maar 

groei naar een authentiek leven.

Tessel de Nijs is projectmanager en mede-oprichtster van 

Moonen & Partners. Bij haar kunt u terecht met al uw  

vragen over de leergang en de verdere begeleiding van u 

en uw mensen. Tessel is afgestudeerd aan de Co-op HEAO 

Communicatie begon haar carrière 20 jaar geleden in  

marketing en salesfuncties. Zij is sinds 2004 facilitator van 

coachingsmethode The Work en sinds 2008 NLP Practioner.

V.l.n.r.: Wim Buschman, Vincent Moonen, Marijke Holwerda, Joke Terpsma, Marianne Blokvoort, Tessel de Nijs.



Leergang Volwaardig Leiderschap

Een leiderschap-ontwikkelprogramma en een netwerk op strategisch
niveau. Gedurende zes maanden verdieping van je eigen leiderschap
en werken aan jouw persoonlijke authentieke stijl. Samen met een
groep gelijkgestemden reflecteren en je bezinnen op kernwaarden
van de organisatie in relatie tot persoonlijke waarden om je leider-
schap te versterken.

Voor wie
Voor iedereen die leiding geeft op strategisch niveau. Ondernemers, directeuren, managers,

verandermanagers van uiteenlopende branches en bedrijven. Bovenal voor mensen die toe zijn aan 

een wezenlijke verdieping van hun leiderschap en voor wie verantwoordelijk is voor het verwezenlijken 

van een verandering in de cultuur of mentaliteit binnen de eigen organisatie. De leergang Volwaardig 

Leiderschap is bedoeld voor managers en directieleden die hun zelfreflectie willen vergroten en zich 

willen bezinnen op hun persoonlijke en organisatorische waarden om daarmee inzicht te krijgen in 

hun eigen leiderschap. Is het bijvoorbeeld dankzij of ondanks jouw leiderschap dat je mensen doen 

wat ze doen? 

Toelatingseisen
Een strategische leidinggevende functie, HBO werk- en denkniveau, 100% commitment aan het

leerproces, tenminste 80% aanwezigheid.

Benodigd aantal deelnemers
Het minimaal benodigde aantal voor de Leergang Volwaardig Leiderschap bedraagt 4 deelnemers.  

Het maximale aantal bedraagt 9 deelnemers. Als de Leergang niet doorgaat wegens te weinig deel-

nemers ontvangt u het al betaalde inschrijvingsgeld per ommegaande retour. 

Trainingsdata
Op het inschrijfformulier en op www.moonenenpartners.nl vindt u de juiste trainingsdata en groepen.

Locatie
De Leergang vindt plaats in het Hilton Royal Parc te Soestduinen.  
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