
Training
We gaan van een lineaire economie naar een circulaire economie. 
Dat is een transitie die gepaard gaat met veel onzekerheid, zowel in 
de wereld als in jezelf. Deze tijd vraagt om nieuwe leiders die vorm 
kunnen geven aan verandering. Tijdens deze training ervaar je wat 
het is om circulair leider te zijn en geven we je inzichten en tools 
om op diverse niveaus te kunnen schakelen en om in de praktijk te 
ervaren hoe je vorm kunt geven aan de integratie van doen, denken 
en zijn zodat je optimaal kunt functioneren.

Voor wie?
Leiders die willen groeien als leider op persoonlijk en professioneel 
niveau, die vorm willen geven aan verandering vanuit een intrinsieke 
motivatie een verschil te willen maken in de wereld.  Deze training 
ondersteunt jou als leider om jouw weg naar de top een gelukkige 
en succesvolle tocht te laten zijn, zowel voor jezelf, jouw naasten en 
jouw medewerkers.

Doelstelling
• Leiding kunnen geven aan verandering
• Handvatten geven om om te gaan met chaos
• Jezelf als leider kunnen inzetten als bron van inspiratie
• Bijdragen als coherente leider aan betere wereld
• Niet bang zijn om naar jouw eigen aandeel te kijken 
• Bereidheid om zelf te veranderen

Data 2017
De training wordt in 2017 
aangeboden op de volgende data:
1 - 4 februari 2017
10 - 13 mei 2017
27 - 30 september 2017
Voor meer informatie en inschrijven 
stuur je een mail naar 
info@circularleadership.eu

Duur
Intake + 8 dagdelen, 3.5 dag.

Locatie
Château Lapeyrouse, Rhône-Alpes 
Frankrijk en Kasteel Ophemert, Tiel.

Investering
€ 2.450,- excl. BTW per persoon. 
ZZP tarief: € 1.500,- excl. BTW. 
Prive tarief: € 1.250,- excl. BTW.
Exclusief reis- en 
accomodatiekosten.

Château Lapeyrouse & 
Kasteel Ophemert

Circular Leadership biedt innovatieve en integrale trainingen, 
workshops en retraites (open inschrijving en incompany) om 
leiders en organisaties te ondersteunen bij het ontwikkelen van 
vaardigheden en inzichten die noodzakelijk zijn in de steeds 
sneller veranderende wereld.

Leadership from the Heart
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Call to adventure!
Wat is Circulair leiderschap? Introductie, 
welkom & verkenning.

Jump into the journey/passing 
the treshold!
Wat leer je van het verleden?

Going into the cave!
Wat houdt je tegen om een circulaire leider 
te zijn?

Finding your helper/mentor!
Hoe kun je jezelf managen?

Finding your treasure!
Waar ligt jouw schat?

The Trial!
Hoe werk jij onder druk?

The Return!
Op naar de praktijk.

The Reality!
Hoe ga jij je schat naar de wereld brengen?

Opzet training
Tijdens de journey doorlopen we  de Reis van de Held 
(geïnspireerd op The Hero’s Journey van Joseph 
Campbell).  In 8 stappen maak je een reis van “Ego 
naar Eco” en ontdek je hoe jij vanuit jouw intrinsieke 
motivatie een verschil kunt maken binnen jouw 
organisatie en de wereld eromheen en hoe jij  als 
agent of change vorm kunt geven aan verandering. 

In de training maak je ook kennis met het fenomeen 
hartcoherentie en leer je praktische technieken om 
jouw ademhaling en hartritme te beïnvloeden in 
zowel werk- als privésituaties. Je krijgt meer inzicht 
in hoe je lichaam reageert en leert zelf je spanning 
te reguleren en je veerkracht te vergroten. Dit wordt 
zichtbaar gemaakt met behulp van een interactief 
computerprogramma, de emWave® Pro, dat jouw 
hartslag registreert. Aangesloten op de PC zie je direct 
wat er in jouw lijf gebeurt. Dat onderscheidt deze 
training duidelijk van andere trainingen. De fysiologie 
vormt de basis.

Het programma is gebaseerd op jarenlang 
wetenschappelijk onderzoek door het HeartMath® 
Instituut in Californië in samenwerking met neurologen 
en cardiologen van verschillende universiteiten. Dit 
heeft geresulteerd in technologie die de fysiologische 
factoren van stress meetbaar maakt.
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Jolanda Holwerda
is oprichter van Circular Leadership en de Lof 
academy en expert op het gebied van authentiek 
leiderschap. Ze is spreker en auteur en gecertificeerd 
trainer en coach. Zij organiseert met passie 
internationale leiderschapsprogramma’s voor 
bedrijven, teams en individuen. Als facilitator of 
change weet ze mensen te raken in hun hart en te 
inspireren hun persoonlijk leiderschap op zich te 
nemen voor een betere wereld.

Egbert Mulder
is oprichter van Circular Leadership en heeft meer dan 
dertig jaar ervaring in verschillende management- en 
adviseursfuncties. Hij is auteur en spreker op het
gebied van mindfulness en leiderschap en het is zijn 
passie om leiders en teams te helpen om succesvolle 
en betekenisvolle organisaties te creëren door meer 
rust, helderheid, creativiteit en focus.

Robert Erdbrink
is sinds 2004 oprichter en directeur van HeartMath 
Benelux. Daarvoor heeft hij o.a. 15 jaar bij Unilever 
gewerkt waarvan de laatste 4 jaar als Operations 
Director IgloMora groep. Als lid van het directieteam 
van een grote organisatie heeft hij zelf veel ervaring 
met leiderschap, daarnaast geeft hij al meer dan 10 
jaar trainingen op het gebied van prestatieverbetering 
en persoonlijke groei.

“De circulaire economie heeft leiders nodig 
die, gevoed door hun innerlijke stem, 
zorgen voor nieuwe waardepatronen en 
energiestromen in organisaties.”

Professor Dr. Herman Wijffels, 
hoogleraar Duurzaamheid

http://circularleadership.eu
http://lofacademy.nl
www.heartmathbenelux.com

