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Leiderschapsprogramma voor Rebelse bruggenbouwers    

Een rebel leader is een leider die zichzelf durft te zijn, gedreven is om 

te inspireren vanuit zijn of haar purpose en in staat is om de status 

quo op een positieve, humane en duurzame manier te doorbreken.
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Sometimes it takes a REBEL to build a bridge



The Gateshead Millennium Bridge, de eerste kantelbrug ter wereld, is op het eerste oog een ingewikkelde oplossing voor een schijnbaar simpel probleem.

Niets is minder waar; gezien de eisen die werden gesteld blijkt dit winnende ontwerp de meest praktische oplossing voor fietsers en voetgangers om de Tyne

over te steken.

Het vergt een ware Rebel mindset om zo’n ongewoon, bijna buitenaards ontwerp te creëren.

Het Leiderschapsprogramma REBEL leadership helpt jou om de mindset die hier achter zit verder te ontwikkelen.
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DE INHOUD VAN DEZE BROCHURE

• De aanleiding

• Het programma

• De tijdslijn

• Indicatie locaties

• Wie zijn wij?

• Contact

• Het verhaal achter Rebel Leadership
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50%

van de workforce bestaat uit millennials in 2022 van de millennials verliest veel energie door

bureaucratie en slecht leiderschap op werk

75%

groter is de kans dat een millennial weggaat bij

een organisatie in vergelijking met iemand uit

een oudere generatie

3x

7

%

21

%

We staan op een keerpunt in generaties, in zingeving en in leiderschap; van generatie X naar Millennials, van winstmaximalisatie naar shared value, en van

extern gestuurd naar intrinsiek gedreven. In talloze gesprekken die wij gevoerd hebben met organisaties en werknemers blijkt dat dit niet zonder slag of stoot

gaat. Vaak vinden millennials verandering te langzaam gaan, en organisaties het lastig om de millennial aan zich te binden. Er moeten bruggen gebouwd

worden tussen oud en nieuw!

Wij geloven dat millennials die nu toetreden tot hoger management de overgang kunnen versnellen. Het REBEL Leadership programma is een

leiderschapsprogramma voor millennial leiders. Het doel is hen in staat te stellen om vanuit intrinsieke motivatie bruggen te bouwen en zowel de generatie

voor zich als de generaties na zich te kunnen inspireren.

DE AANLEIDING
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Lian Ka Tjoa

Arnout Vos

• Intake sessie individueel

• Groepstraining I – 1,5 dag

• 2 individuele Coachsessies

• Groepstraining II – 1,5 dag

• 2 individuele Coachsessies

• 1 individuele Mentorsessie

• Groepstraining III – 1 dag

DRIE MAANDEN TWEE  COACHES DRIE FASES

Ik

Manifestatie

Impact

HET PROGRAMMA

DRIE INSPIRATOREN *

Claartje Kruijff

Predikant

Ellen van Essen

Global Leader

Ynzo van Zanten

Chief Evangelist

Rebel Leadership ©

* Inspiratoren wisselen – voorbeelden
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“De coaches stralen veel rust uit, met passie voor wat ze doen”

“Een van de beste trainingen die ik gedaan heb; er zijn echt nieuwe deuren

voor mij geopend”



WAT IS REBEL LEADERSHIP? WAT HEB JIJ ERAAN? WAT HEEFT JE ORGANISATIE ERAAN?

HET PROGRAMMA
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Organisaties hebben bruggen nodig tussen oud

en nieuw, tussen de huidige generatie en de

millennial organisatie. Wij helpen millennial

leiders om deze bruggen te bouwen en

daarmee positieve verandering en energie in

jouw organisatie te brengen.

Daarnaast krijgt jouw organisatie door het

programma waardevolle inzichten en handvaten

om millennials op een duurzame manier aan

zich te binden.

REBEL Leadership is een transformatief

leiderschapsprogramma voor toekomstige

leiders uit de millennial generatie. Het doel is

hen in staat te stellen om vanuit intrinsieke

motivatie impact te maken in een organisatie,

door bruggen te bouwen en de generaties voor

en na zich te inspireren.

Wij helpen je om jouw eigen leiderschapsstijl te

ontdekken en te versterken, vanuit wat jij

belangrijk vindt en vanuit jouw intrinsieke

motivatie en purpose. Je werkt aan optimalisatie

van jouw mentale kracht,

leiderschapskwaliteiten en presence. Daarnaast

vergroten we jouw vermogen om de status quo

op een positieve manier te veranderen én werk

je aan concrete verandering in jouw organisatie.



HET PROGRAMMA
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WAT KRIJG JE? WIE BEN JE?

Een unieke transformatieve challenge over drie maanden

verspreid, in een groep met andere millennial leiders en een

individueel traject. Het is een intensieve combinatie van voelen,

denken en doen:

• Intensief programma met:

• 4 trainingsdagen (incl. twee keer een overnachting)

• 4 individuele coachsessies

• 1 mentorsessie

• Bijzondere inspiratoren, mentoren en trainers

• Optimalisatie mentale kracht

• Uitdagende fysieke challenges

• Netwerk van andere Rebel Leaders

• Tastbaar portfolio van jouw verandertraject

(o.a. interview & concrete case in jouw organisatie)

• Unieke en verrijkende locaties (duurzame locaties, biologisch

eten)

• Tussen 26 en 39 jaar (millennial generatie) 

• Op management niveau in jouw organisatie

• Niet bang om confrontatie met jezelf aan te gaan

• Op zoek naar verdiepen van leiderschap skills en jouw purpose

• Duurzame en betekenisvolle impact willen maken

• Drive om verandering te brengen binnen jouw organisatie

WAT GEEF JE?

Tijd:  In totaal 40 uur verspreid over drie tot 4 maanden

Commitment: fysiek en mentaal volledig aanwezig zijn

Kosten: € 4.350, - (excl. BTW, incl. 2 overnachtingen)
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“Niet zoals andere trainingen; ik ging weg met nieuwe inzichten over mezelf”



We gaan de vertaalslag maken van jouw

purpose naar je manifestatie als mens, leider

en werknemer. Je werkt aan jouw mentale

kracht, leiderschapskwaliteiten en presence.

Handvaten om bruggen te bouwen en te

inspireren.

Leadership presence, gedrag en mentale kracht

Je gaat met ons een ‘contract’ aan om daadwerkelijke

verandering in je organisatie te bewerkstelligen,

samen met een senior leider uit jouw organisatie. Wij

coachen je hierbij, en je kan hulp inschakelen van de

mentoren.

Vermogen om de status quo te veranderen

Je wordt stevig doorgezaagd over wie jij bent

en wat jij wil. Je gaat jouw persoonlijke

purpose vormgeven. We helpen je middels

inspiratie, (fysieke) uitdagingen en coaching.

Intrinsieke motivatie, purpose, authenticiteit

Coachsessies

Groepssessie incl. overnachting en avond-

activiteit:

• Stilte, reflectie & zingeving

• Inspiratie sessies

• Werk- en ervaarsessies

Coachsessies & Mentorsessie

Groepssessie incl. overnachting en avond-

activiteit:

• Fysieke challenge & mentale kracht

• Inspiratie en wetenschappelijke 

onderbouwing

• Werk- en ervaarsessies

Coachsessie & Mentorsessie

Groepssessie:

• Pitch van jouw rebel case

• Verbinden met andere generaties (gen x en gen z)

Pitch & interview over jouw purpose. Personal commitment & ontwikkelplan

Eerste idee voor een rebel case binnen jouw

bedrijf.

Een concrete rebel case voor een positieve en

duurzame verandering van de status quo

Pitch, vlog, interview, over status van jouw rebel case

(in overleg).

W
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INTROSPECTIE MANIFESTATIE IMPACT

HET PROGRAMMA
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Het programma is een combinatie van denken, voelen en doen.

- Rebel Leadership



IMPACT

MANIFESTATIE

INTROSPECTIE

Groepssessie 1 Coachsessie 1 & 2Intake Groepssessie 2 Coachsessie 3 & 4

Mentorsessie

Groepssessie 3

Externe locatie

met overnachting

Start 1e dag 15:30

Tot 2e dag 18.00

Externe locatie,

met overnachting

Start 1e dag 15:30

Tot 2e dag 18.00

Locatie in

overleg

Locatie in overleg Externe locatie

11.00 – 22.00

Call of

locatie in

overleg

DE TIJDLIJN
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Aanmelden
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“De omgeving draagt sterk bij aan de kracht van het programma”

- Deelnemer



LOCATIE 3:  IMPACTLOCATIE 1:  INTROSPECTIE LOCATIE 2:  MANIFESTATIE

INDICATIE LOCATIES
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SAMAYA – Werkhoven Landgoed DE HORST – Driebergen Wicked Grounds - Amsterdam



Predikant, Theoloog & Psycholoog
Een rebel mind pur sang: heeft haar carriere als

organisatiepsycholoog in the City verruild voor het

kansel. In 2017 was ze theoloog des vaderlands.

Lian Ka Tjoa Sandra Walthes van Nunen Arnout Vos

REBEL coach
Heeft vanuit haar coaching bedrijf Love for

Leadership talloze toekomstige en huidige

leiders gecoacht, o.a. op het vinden van hun

purpose en versterken van hun presence en

mentale kracht.

REBEL coach
Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en

faciliteren van leiderschapsprogrammas voor

grote corporates vanuit haar rol als global

learning manager.

REBEL coach
Heeft jarenlange ervaring als strategie

consultant en met talloze CEOs en boards van

corporates gewerkt. Zijn focus ligt met name op

verandering brengen.

Inspirator & Mentor - Ynzo van Zanten Inspirator & Mentor - Claartje Kruijff Inspirator & Mentor - Ellen van Essen

Chief Evangelist Tony’s Chocolonely
Brengt zijn eigen rebelse kijk op de wereld

succesvol tot leven door de cacaoketen

duurzaam en slaafvrij te maken!

Global Leader, Corporate environment
Heeft op eigen wijze leiding gegeven aan meer

dan 20.000 mensen bij o.a. Vodafone. In 2018

stond ze in de top 100 list van de Financial Times

OUTstanding LGBT executives.

WIE ZIJN WIJ?
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Lian Ka Tjoa Arnout Vos

06 – 51819541

Lianka@rebelleadership.nl

06 – 13218433

Arnout@rebelleadership.nl

Voel je vrij om te appen, bellen of mailen!

CONTACT
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SCHRIJF JE NU IN | Heb je vragen over het programma of over ons?

Lees reviews

mailto:Lianka@rebelleadership.nl
mailto:Arnout@rebelleadership.nl
https://www.loveforleadership.com/rebel-leadership/inschrijven/
https://lnkd.in/eYZQnWs


Het is een gedeelde missie om de overgang naar een nieuwe situatie te versnellen. We willen bedrijven en mensen meer bewegen richting conscious en

purposeful denken, voelen en handelen en individuele personen helpen om zichzelf beter te manifesteren binnen organisaties.

Door nieuwe leiders te helpen zich te ontwikkelen als Rebel Leader geloven wij dat we de overgang naar een nieuwe situatie kunnen versnellen. En daarmee

organisaties sneller klaar kunnen maken voor een toekomst van meer voldoening en meer betrokkenheid van zowel werknemers als leiders.

Wij zijn vanuit verschillende kanten bij elkaar gekomen, en bleken hetzelfde gevoel en ervaringen te hebben over het spanningsveld tussen organisaties en

werknemers, in het bijzonder millennials. Elk vanuit onze eigen rol hebben we talloze gesprekken gevoerd met boards en werknemers van grote corporates en

andere ondernemingen.

Uit deze gesprekken bleek: veel millennials voelen zich niet voldoende verbonden aan de organisatie waar ze werken. Bureaucratie, leiderschapsstijlen of

cultuur die niet bij hen passen en langzame verandering van de huidige situatie zijn veel gehoorde redenen. Daarnaast hebben veel organisaties moeite om

om te gaan met de verwachtingen en eisen van de millennials. Er is behoefte aan bruggen tussen oud en nieuw.

Alle drie hebben we gezien en zelf ervaren hoe het is om binnen business omgevingen een authentiek en inspirerend leider te zijn of te hebben, en

verandering te brengen in huidige systemen en denken. In deze tijd, waarbij verandering noodzakelijk is, geloven we dat je daarnaast lef nodig hebt, en

functioneel tegendraads durft te zijn. Een REBEL Leader.

REBEL leadership

OVER REBEL LEADERSHIP
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