
Leiderschapsprogramma 

Shapeshifting 
Leadership
Een transformerende 
ontdekkingsreis 
naar meer impact



Jij

Je bent een ervaren en succesvolle leider. En je wilt verder, iets

nieuws. 

De snel veranderende wereld en dynamische organisatiecontext

doen een appèl op je, om jezelf door te ontwikkelen als mens en als

leider. Òf je voelt juist van binnenuit de roep om jezelf opnieuw te

ontdekken en om naast je ambities ook meer vanuit zingeving te

gaan opereren. 

Je wilt hoe dan ook naar een volgend level. Je wilt voorop lopen,

een inspiratie zijn voor anderen en betekenisvolle resultaten

neerzetten. Je wilt het verschil maken. 

Je beseft je dat dit een 'bold move' van je vraagt. Je hebt jezelf

opnieuw uit te vinden, het onbekende tegemoet te treden.



"The hero's journey always
begins with the call"

 
~Joseph Campbell

Jouw tijd is Nu

✔ Je hebt het lef om een duik in het diepe te nemen 

✔ Je bent bereid om jouw 'call' te beantwoorden.

✔ Je bent klaar om het avontuur aan te gaan.

✔ Je hebt zin om synergie te ervaren met een groep

gelijkgestemde leiders
 

✔ Je bent klaar om dingen in beweging te zetten voor een mooie

toekomst

✔ Voor jezelf, voor je organisatie en voor toekomstige generaties

Shapeshift your reality 



                          is ontstaan uit twintig jaar ervaring in het werken met

leiders om de antwoorden op hun levensvragen en

leiderschapsuitdagingen te vinden. Wij weten dat de meest

diepgaande transformaties plaatsvinden op het kruispunt tussen

verschillende werelden. Oud en nieuw. Cultuur en natuur. Verstand

en gevoel. Bedrijfsmodellen en oude wijsheid. Het bekende en het

ongetemde. Dat is waar THUJA je mee naartoe neemt.

Shapeshifting Leadership is het open Leiderschapsprogramma van

THUJA.

De reis van de leider 

“Het gebruikelijke heldenavontuur begint met iemand van wie iets is

afgenomen, of die voelt dat er iets ontbreekt. De persoon begint dan aan een

reeks avonturen die verder gaan dan het gewone, om te herstellen wat

verloren is gegaan of om zijn levenselelixer te ontdekken. Nadien keert de

held terug om het elixer te delen." 
-Joseph Campbell, De held met duizend gezichten 



Shapeshifting Leadership programma 

Shapeshifting Leadership is een avontuurlijke en transformerende reis waarin jij jezelf 

als leider herontdekt. Het programma is anders dan de mainstream: het is

inspirerender èn uitdagender, het is spannender èn meer ontspannen, het is minder 

hoofd en meer hart en handen. Het vraagt om lef, eigenaarschap, kwetsbaarheid en 

kameraadschap.

Jouw levensvragen en leiderschapsuitdaging uit de praktijk staan centraal tijdens het 

programma. Je bewandelt de 'Twin Trail' waarin het innerlijke pad (bewustzijn) en het 

uiterlijke pad (vorm) samenkomen. 

Je gaat de diepte in om te ontdekken wie je in essentie bent. Van daaruit creëer je een 

nieuwe realiteit voor jezelf, je team en je organisatie. 

Jouw unieke pad ontvouwt zich, waarmee jij als leider het verschil maakt. 



Shapeshifting is letterlijk vertaald 'van gedaante wisselen'. 
In essentie gaat het over het vermogen om onszelf, onze organisaties en 

onze maatschappij te transformeren 



Een uniek transformerend leiderschapsprogramma van een jaar 

Een ware ontdekkingsreis naar jouw potentieel, nieuwe inzichten

en praktische handvatten 

Werken vanuit een krachtig en succesvol procesmodel, Theory U

Ervaringsgericht leren 

Een groep met gelijkgestemde leiders die ambitieus en

gecommitteerd zijn 

Twee kundige en bevlogen programmaleiders die dicht op de

praktijk zitten door hun advieswerk in het bedrijfsleven. Hun

kracht ligt in het vergroten van zelfbewustzijn en het ontketenen

van potentieel om impact te vergroten. 

Programma in het kort



Wat deelnemers zeggen...

“Ik voel intuïtief veel beter aan wat er nodig is in de organisatie en

handel daar naar.”

“Ik ben effectiever in omgang met anderen.”

“Ik heb heel helder gekregen wat ik belangrijk vind en wat ik echt wil

en heb de vertaalslag kunnen maken naar mijn rol als leider."

“Ik heb ervaren dat ik meer ben en meer kan dan ik zelf voor

mogelijk hield. Ik durf meer mezelf te zijn, zonder reserve.”

“Ik ervaar meer stevigheid en stabiliteit.”

“Ik ervaar meer rust, overzicht en heb een hele heldere richting."

"Ik ben in staat veel effectiever leiding te geven aan de groei van de

organisatie.”



Routekaart 

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij we het 

proces volgen van Theory U van Otto Scharmer.  



Je hebt je ontwikkeld tot een krachtig strategisch leider

Je bent in staat om vol vertrouwen bewuste keuzes te maken

Je hebt je koers helder en werkt richting jouw stip aan de horizon

Je hebt helder hoe jij de verandering kunt zijn

Je weet intuïtief wat er nodig is om de organisatie vooruit te

brengen en handelt daarnaar 

Je hebt een hernieuwde visie op leiderschap voor jezelf en jouw

organisatie

Je ervaart balans tussen hoofd, hart en handen 

Je weet door je overtuigende visie je medewerkers te motiveren

en inspireren

Je ervaart kracht en verbinding in samenwerking met anderen

Je bent een inspirerend leider voor je team en organisatie

Jouw resultaten 

Het voelt natuurlijk, voor jezelf en je omgeving. Omdat het klopt. 



De ware ontdekkingsreis
bestaat niet uit het zoeken
van nieuwe landschappen,

maar in het kijken 
met nieuwe ogen.

 

~ Marcel Proust



Het Theory U proces vormt de basis van het programma en is de

ideale leidraad voor het bewandelen van de 'Twin Trail'. Het is een

verbindende aanpak die leren vanuit de toekomst mogelijk maakt in

plaats van leren vanuit het verleden. 

In het eerste deel van de U maak je de reis ‘naar binnen’. Je krijgt

beter inzicht in jezelf en hoe jij je verhoudt tot de buitenwereld. In het

tweede deel van de reis, onderin de U, maak je contact met jouw

purpose en potentieel. Met al deze inzichten ga je in het derde deel

van de reis met je aandacht weer ‘naar buiten’ om te creëren. Je geeft

jouw visie en toekomst vorm in de praktijk.

Theory U als leidraad



Blok 1  - Inzicht

In dit blok maak je de reis ‘naar binnen’. Je vergroot je bewustzijn en 

verdiept je zelfinzicht. Hierdoor ontdek je jouw uniciteit alsmede de 

gedachten en opvattingen die niet langer dienend zijn en die je 

belemmeren om jouw volle potentieel te leven. Je leert herkennen 

wanneer en waarom je handelt vanuit bepaalde patronen. 

We verkennen hoe je vanuit een 'open mind' en 'open heart' de 

wereld kunt benaderen, waardoor er een diepere verbinding 

ontstaat met jezelf, je medemens en de wereld om je heen. 

Programma



Blok 2 - Intuïtie 

Authentiek leiderschap vraagt om in contact te zijn met je eigen

wijsheid en intuïtie. In dit blok ga je voorbij aan kennis en gedachten

en maak je verbinding met alle wijsheid en beschikbare bronnen in

jou. Hiervoor gaan we de natuur in. Tijdens een quest ondersteunt de

natuur je in het ontdekken van jouw eigen natuur en potentie. Door

bewust aandacht te geven aan wat je raakt en inspireert en ruimte te

maken voor wat er in je leeft, ontwikkel jij je eigen kompas. Je krijgt

zicht op wie jij ten diepste bent en wat jouw missie is. 

Integratiedag

Deze dag kijken we naar hoe je alle opgedane ervaringen en

inzichten uit blok 2 kan integreren en toepassen in je leiderschap.   



Blok 3 - Visie 

In dit blok gaan we aan de slag met visie en creatie. Je gaat jouw

visie op jouw leiderschap vormgeven en ontdekken wie het je vraagt

te zijn en wat het je vraagt te doen. Dit doen we door de opwaartse

beweging aan de rechterkant van de U te volgen die gaat over

creëren. Naast het uitkristalliseren van een heldere visie en intentie,

gaan we ook aan de slag met de kracht van jouw 'presence'. Doordat

je contact houdt met je diepere bron van weten, geeft dit een

andere energetische lading aan je handelingen. Je ervaart hoe het

innerlijke pad (bewustzijn) en het uiterlijke pad (de vorm en het

resultaat) met elkaar verbonden zijn. Hierdoor beleef je een sterk

vertrouwen om je toekomstvisie te realiseren.



Blok 4 - Verbindend leiderschap 
 

In dit blok staat interpersoonlijk leiderschap centraal. Vanuit jouw

hernieuwde visie op leiderschap krijg je zicht op hoe jij sterke

relaties aangaat en mensen inspireert en motiveert. Vanuit

verbinding met je (nieuwe) zelf, creëer je verbinding met anderen en

je omgeving. 

Uiteindelijk gaat het om duurzaam impact te maken. Het bestendig

maken van jouw hernieuwd leiderschap is daarbij essentieel. We

kijken naar hoe jij jezelf kunt dragen, je kunt laten ondersteunen en

jezelf scherp kunt houden.

Afsluitende dag

We ronden de reis met elkaar af. Je bent klaar om in deze

uitdagende wereld voorop te lopen en het verschil te maken. Tijd

voor impact!



 Je geeft jezelf een enorme boost

 Je prioriteert en agendeert hiermee jouw eigen ontwikkeling als

persoon en als leider, in plaats van dat het de sluitpost wordt

 Je weet zeker dat je een sprong zult maken en dat het effect

merkbaar zal zijn in je omgeving

 Je leert en ontdekt heel veel nieuwe dingen die je op jouw beurt

weer kunt delen met je team en organisatie

 Je doet een flinke dosis inspiratie op en beleeft een geweldig

avontuur 

 Je maakt zinvolle connecties met gelijkgestemde leiders 

 Je ontdekt hoe het moeitelozer kan en met meer plezier

 Je vergroot je werk- en levensgeluk

 Je durft te leiden vanuit vertrouwen in plaats van controle

9 Redenen om dit avontuur aan te gaan!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
 



“All true journeys take us into unknown territory 
and because of this, we meet ourselves"

~T.S. Elliot



Praktische informatie

4 blokken van 2 dagen inclusief avond en overnachting

1 tussentijdse integratie dag

1 afsluitende dag

3 individuele coachingsgesprekken

online groepscoachings

Opzet jaarprogramma: 

Start: mei 2023 én september 2023 

Tijdsinvestering: in totaal 12 dagen  

Doelgroep: Directieleden en hoger management

Groepsgrootte: 8-10 deelnemers



Inspirerende Locaties

De leergang vindt plaats op verschillende locaties in de natuur. 

Een inspirerende en gastvrije plek draagt sterk bij aan de

leerervaring en het leereffect. Wij hebben unieke locaties uitgezocht

die passen bij het proces van een bepaald blok.

It's all in the details.



Data 2023/2024

Blok 1 - Inzicht                                 8 & 9 mei 2023

Blok 2 - Intuïtie                                26 & 27 juni 2023

Integratiedag                                   11 september 2023

Blok 3 - Visie                                    9 & 10 oktober 2023

Blok 4 - Verbindend leiderschap  15 & 16 januari 2024

Afsluitende dag                               11 maart 2024

Voorjaar 2023

Individuele coaching en groepscoachings worden later ingepland 



Blok 1 - Inzicht                                 4 & 5 september 2023

Blok 2 - Intuïtie                                november 2023

Integratiedag                                   19 januari 2024 

Blok 3 - Visie                                    26 & 27 februari 2024

Blok 4 - Verbindend leiderschap  22 & 23 april 2024

Afsluitende dag                               1 juli 2024

Najaar 2023

Individuele coaching en groepscoachings worden later ingepland 



We vinden het leuk om met je in contact te komen, je verhaal te

horen en samen te kijken wat het beste past voor jou. Je kunt ons

gemakkelijk bereiken via:

Marieke van Werven                          Nanke Lavrijsen 

06 - 23 69 88 49                                   06 - 47 24 05 24

marieke@thujaleadership.com       nanke@thujaleadership.com

      

Op www.thujaleadership.com vind je meer informatie over de

missie, het profiel en de diensten van THUJA Leadership.

Wil je meer informatie?



Marieke van Werven

Marieke brengt mensen in beweging. Ze is bijzonder scherp en

intuitief in haar waarnemingen en weet daardoor de kern snel te

raken. 

Al 15 jaar verzorgt Marieke leiderschapsprogramma’s met impact.

Door haar jarenlange ervaring als product manager bij onder andere

Danone en Sportlife en haar achtergrond in management

consultancy, zorgt ze voor rake interventies. In haar begeleiding kijkt

zij doorgaans met een systemische blik naar mensen en organisaties.

Ze weet daardoor bewustwording te creëren ten aanzien van

dieperliggende patronen. Ze werkt altijd vanuit verbinding en met

een duidelijk doel voor ogen. 

Haar waarden: plezier, verbinding, liefde en avontuur. 

De begeleiders / coaches



Nanke Lavrijsen

Nanke weet een veilige bedding te creëren voor anderen om de 

diepte in te gaan en het onbekende te ontdekken. Nanke is ruim 20 

jaar actief in zowel het bedrijfsleven als op het gebied van 

bewustzijnsontwikkeling. Daarmee is zij ervaringsdeskundige in het 

verbinden van die twee. 

Nanke groeide op in Afrika. Het oerritme van haar 'African heartbeat' 

werkt in haar door als een diepgeworteld vertrouwen in het leven en 

in de medemens. Haar kwaliteit om 'spaceholder' te zijn voor 

ontwikkelprocessen is geworteld in dat rotsvaste vertrouwen. 

Nanke combineert die innerlijke basis met haar achtergrond in 

Technische Bedrijfskunde, haar business-sense en haar out-of-the- 

box mentaliteit in het begeleiden van leiders in hun ontwikkeling. Zij 

ontdekt zichzelf daarbij ook steeds weer opnieuw. 

Haar leidraad: nieuwsgierigheid, compassie en moed.



Over THUJA Leadership

THUJA biedt transformationele leiderschapsprogramma's voor

persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling die aangrijpen op de

innerlijke dimensie van de leider maar altijd als doel hebben om van

daaruit effect te sorteren in de uiterlijke dimensie.

THUJA is een unieke smeltkroes van kennis en wijsheid die het

zakelijke verbindt met een breed palet van inspiratiebronnen

waaronder de natuur, de transformatiepsychologie, systemisch

denken, mindfulness en oude wijsheidstradities.

THUJA wil de kloof tussen de zakenwereld en de natuurlijke wereld

overbruggen en bijdragen aan de ontwikkeling van moedig,

empathisch en veerkrachtig leiderschap waar we op kunnen leunen

in de VUCA wereld van deze tijd. 


