
“Na afloop weet je  
wat je moet doen om  
een verandering voor  

elkaar te krijgen”

ARJENHEMEL A AR.NL

LEADING 
CHANGE

Leergang - verandering  
vanuit persoonlijk leiderschap

http://ArjenHemelaar.nl


Voor wie
Directeuren, managers  
en innovatie projectleiders  
die verandering in hun  
organisatie willen realiseren

Waar
Huis Leyduin
2e Leijweg 1
2114 BG Vogelenzang

Wanneer
Donderdagen
17 mei, 31 mei,  
14 juni, 28 juni  
van 14.00 tot 18.00 uur 

Hoe werkt het?
Dit programma bestaat  
uit 4 sessies van 4 uur  
+ een individuele coaching 
sessie van 2 uur. In de  
sessies komen de volgende  
thema’s aan de orde:  
doelen, waarden, karakter,  
context, ritme en mindset.

Trainer-coaches
Het programma wordt  
geleid door Anke Wijnen  
en Arjen Hemelaar

Wat breng je mee?
Een enorme uitdaging.  
Een idee, plan of ambitie  
die je heel graag wil realiseren.

Wat levert het op?
Na afloop van het programma 
weet je wat je te doen staat  
om een verandering te voor 
elkaar te krijgen. Je bent  
in staat om de verandering  
in jouzelf, jouw organisatie, 
onderneming of team in gang 
te zetten en tot een goed  
einde te brengen.

Kosten 
Groep of team van  
maximaal 10 deelnemers  
€ 1.825 per deelnemer

Verandering realiseren lukt als je anderen kan meenemen in je visie  
en plannen. Hoe zorg je ervoor dat anderen met je meegaan?  
Dat anderen je visie en plannen begrijpen maar daar zich  
ook verbinden. En lukt het je om je eigen doelen te realiseren?  
Dit programma geeft antwoord op de vragen als ‘wat voor leider  
wil jij zijn’ en ‘hoe word je die leider?’.

Wat voor leider wil jij zijn?
En hoe word je die leider?
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Datum Thema Omschrijving

0  
1 uur

INTAKE Welke vraag breng je mee naar de leergang? 
Vrijblijvend coachingsgesprek met Anke of Arjen.

1   
14 juni
4 uur

IK
Groep

Wie ben je, wat zijn je persoonlijke doelen en  
hoe helpt het programma je die doelen te realiseren?

2   
28 juni
4 uur

KRACHT
Groep

Waar is je kracht en hoe zet je die het meest effectief in?

3  
2 uur

CONTEXT
Individuele 
coaching

De mogelijkheid tot verandering is afhankelijk  
van de omgeving waar de verandering in plaats vindt.

4   
6 sept
4 uur

MINDSET
Groep

Met welke mindset ben jij het meest effectief?  
Hoe coach je jezelf? 

5   
20 sept
4 uur

RITME
Groep

Hoe zet je de verandering in gang? Wat is je strategie?  
Wat zijn je nieuwe routines en de bijbehorende timing?
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Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Neem dan contact op  
met Arjen Hemelaar: coaching@arjenhemelaar.nl of 06 51 21 18 34

Programma

Meld je  
nu aan*



De expertise van Arjen bevindt zich op 
het snijvlak van ondernemerschap, innovatie  
en coaching. Arjen heeft een ruime werk-  
en levenservaring door zijn werk als  
ondernemer en werknemer, zijn vele reizen  
en constante bevlogenheid en energie om  
nieuwe initiatieven te ontplooien en mensen  
te blijven ontmoeten en inspireren. Deze  
ervaring zet hij in bij zijn coachingtrajecten.  
De essentie van die coachingtrajecten is  
de realisatie van de ideeën die in jou leven.  
Samen met jou start Arjen een zoektocht  
naar jouw (verborgen) krachten. Daarvoor  
is lef nodig en het doorbreken van patronen. 

Ik daag je uit om verandering te bereiken
Als coach daag ik jou uit, stel je vragen, en 
stimuleer ik jou bij het bereiken van jouw doel.  
Ik laat jou bewust worden van jouw vele, vaak  
nog ongekende, mogelijkheden. Hierdoor vind  
jij de kracht om de gewenste verandering te 
bereiken bij jezelf en in jouw directe omgeving.

Arjen is ondernemer. Hij startte iKi, een bier - 
merk, een boutique bier gemaakt met groene  
thee. Daarnaast is hij mede oprichter van Team 
Academy, een academie voor ondernemers.  
Sinds 2010 coacht Arjen ondernemers  
en change makers. Arjen studeerde  
economie aan de Erasmus universiteit,  
behaalde een MBA bij Nyenrode en woonde  
drie jaar in een klooster in Nara, Japan.  
Arjen is nieuwsgierig, gedreven en positief.

Arjen is MMS geaccrediteerd coach,  
Tiimiakatemia team-coach en volgde  
bij Bureau voor Positieve Psychologie  
een opleiding in de positieve psychologie. 

Anke is coach en vormgever, aanjager 
en innovator van Learning & Development  
in organisaties. Zij heeft meer dan 20 jaar 
ervaring in lijnfuncties, HR en L&D.  
Waarvan ruim 14 jaar als leidinggevende. 
Leading Change is haar op het lijf  
geschreven. Ze realiseerde met haar  
team een trans  -formatie van een niet  
gefocuste en reactieve L&D-afdeling  
naar gewaardeerde, cruciale ondersteuner  
bij organisatie veranderingen en zorgde  
ze voor effectievere en efficientere  
leer trajecten door gebruik van 
innovatieve technologie. 

Samen stappen definiëren
Op dit moment combineert Anke haar coach-  
en facilitator praktijk met de functie van People 
Development Lead bij Schiphol Group. Haar 
expertise bevindt zich op het snijvlak van 
organisatie-ontwikkeling, duurzaam presteren, 
versterken van vakmanschap & talent en 
persoonlijke ontwikkeling. Mensen en hun 
eigen(wijs)heid zijn altijd de basis van waaruit  
zij werkt. In complexiteit en verandering voegt 
Anke waarde toe door het geheel te blijven zien  
en door samen stappen te definiëren en te blijven 
zetten. Anke ondersteunt haar coachees bij het 
zetten van deze stappen en realiseren van hun 
dromen. Ook als iets niet lukt of niet werkt is  
dat waardevol, elke geleerde les is immers een  
stap naar het doel. Starten bij ‘wat is’ en leren  
door te doen, daar houdt Anke van.

Anke studeerde Technische Bedrijfskunde  
aan de Technische Universiteit Eindhoven.  
Zij is MMS geaccrediteerd coach en global ICF 
(International Coach Federation) member. 
Daarnaast volgde zij opleidingen tot facilitor  
(Open Space Technology) en teamcoach.  
Anke brengt helderheid. Haar manier van werken  
is oprecht en liefdevol, fris en enthousiast  
en tegelijkertijd doortastend en doelgericht.

Anke brengt 
helderheid.

Arjen stelt  
de juiste vragen 
en dringt door 
tot de kern.

Arjen Hemelaar Anke Wijnen
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