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De wereld verandert. De maatschappij verandert. In een steeds grotere snelheid. 

Daarnaast leven we voorbij de grenzen van onze planeet. Het is belangrijk dat leiders 

beseffen dat ze invloed hebben op deze maatschappij en de planeet door de keuzes die 

ze maken. Om uiteindelijk dit besef om te zetten in gefocuste actie. Dit vraag om een 

helder bewustzijn van de leider op zichzelf, zijn organisatie en het systeem waarin de 

organisatie opereert.

Humanity Centered Leadership.



CHIFACTUM 3

DE BEHOEFTE AAN
Nieuw leiderschap.

We staan niet alleen voor een technisch probleem 

dat een rationele oplossing vereist, maar ook voor 

een probleem dat een verandering in het menselijk 

bewustzijn vereist - de manier waarop we 

denken, voelen en handelen. Daarom kan (en moet) 

ieder van ons - vooral degenen die zich geroepen 

voelen om te leiden - verantwoordelijkheid nemen. 

We kunnen onze perspectieven veranderen, ons 

bewustzijn ontwikkelen en duurzaam en com- 

passie- vol gedrag creëren. We kunnen anderen 

inspireren om hetzelfde te doen.

Daarom hebben we ChiFactum “The School 

for Humanity Centered Leadership” opgericht. 

Ons doel is om het duurzame potentieel van 

het menselijk bewustzijn te ontsluiten, voor 

duurzame hoge prestaties van leiders en 

organisaties, waardoor ze klaar zijn voor de 

toekomst én voor de uitdagingen van vandaag.

”We can never obtain peace in the 
outer world until we makes peace 
with ourselves. 
H.H. the Dalai Lama
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CHIFACTUM
The school for Humanity Centered Leadership.

Het streven naar een maatschappelijke meer-

waarde en invulling geven aan een duurzame 

verandering wordt steeds belangrijker voor 

organisaties en leiders. Wat betekent dat voor 

jouw ontwikkeling en werkwijze als coach, 

consultant of change leader? Je begeleidt 

leiders of organisaties in het vergroten van hun 

bewustzijn, dat verder gaat dan zichzelf of de 

eigen organisatie. Als organisatie of leider zijn zij 

onderdeel van een groter systeem, en daarmee 

werken vraagt een ander perspectief en handelen. 

We gaan daarin voorbij aan het niveau van 

modellen en toepassing van theorie, het gaat over 

echt zelf bereid zijn om in een nieuw paradigma te 

stappen en jezelf opnieuw uit te vinden (triple loop 

leren). Hoe je daar vorm aan geeft en hoe je op 

deze manier kunt werken met en vanuit deze drie 

dimensies van leiderschap binnen jouw

organisatie of vanuit jouw praktijk, ontdek je in 

onze opleidingen Deep System Coaching en 

High Performance Sustainable Leadership. 

Je activeert jouw potentieel.

Deze drie dimensies van leiderschap hangen met elkaar samen en bouwen op elkaar voort.

De buitenste dimensie rust op de binnenste dimensie. Alleen leiders die de “inner game” kunnen 

spelen kunnen uitblinken in de “outer game”. 

Inner
SELF LEADERSHIP

ORGANIZATIONAL LEADERSHIP

SYSTEM LEADERSHIP

SUSTAINABLE WORLD 

Outer
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”Het is makkelijk om te 
leiden vanuit controle en 
vasthoudendheid. Maar in de 
toekomst gaat het erom te 
leiden vanuit ‘menselijkheid’, 
dat wil zeggen kwaliteiten 
zoals empathie en inclusiviteit. 
De medewerkers vragen 
hierom, de klanten verwachten 
het, en de planeet heeft het 
nodig.

Hiervoor moet je zowel de 
‘‘innerlijke game’’ als de ‘‘outer 
game’’ van leiderschap leren 
spelen. De innerljike game 
vormt echter het fundament die 
het succes in de ouder game 
bepaalt. 
Alan Jope
CEO Unilever
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We nemen je graag mee op een reis naar een 

nieuw speelveld en verkennen met jou vanuit een 

ander paradigma de mogelijkheden. Het is een 

verrijkende ervaring waarin we je uitdagen jouw 

bestaande werkelijkheid te bevragen en je nieuwe 

taal en methodes eigen te maken. Dit kan je doen 

door deelname aan onze exclusieve Inner Path 

Journey of door het volgen van online modules. Je 

kunt ook jouw pad afronden met een certificering 

als Deep System Coach of High Performance 

Sustainable Leadership. 

Wat je ook kiest je wordt altijd onderdeel van onze 

Learning Community en maakt kennis met de 

basisprincipes van Humanity Centered

Leadership (HCL).

Deze principes ondersteunen ons in het 

ontwikkelen en werken met een ruimer en 

meer waarheidsgetrouw perspectief. De meeste 

problemen in de wereld ontstaan door een 

beperkt en foutief beeld van onszelf en onze 

omgeving - een ‘klein’ zelf – en wereldbeeld op

basis van een afgescheiden ‘ik.’

 Basisprincipes HCL



OVER 
Chifactum.

WAAROM: Ons doel is het duurzame potentieel 

van het menselijk bewustzijn te ontsluiten, voor 

duurzame hoge prestaties van leiders en organi- 

saties, waardoor ze klaar zijn voor de toekomst 

én voor de uitdagingen van vandaag.  Samen 

ontwikkelen we bewuste leiders en organisaties 

die in staat zijn duurzame veranderingen in de 

samenleving te realiseren en zo bij te dragen aan 

een duurzamere wereld. 

HOE: Samen met jou werken we aan een 

samenleving van hoge kwaliteit. Aan een 

duurzame toekomst. Eentje waarin we allemaal

de wijsheid van onze geest stimuleren.

Hoe? Door leiders en organisaties te ondersteunen 

bij de ontwikkeling van hun veerkracht,bewustzijn 

en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

WAT: We vormen een hechte, leerzame en 

uitdagende community die gelooft in Humanity 

Centered Leadership. Leiders zijn verantwoordelijk 

voor de impact van hun beslissingen. Als zij zich 

écht bewust zijn van wat ze doen, zijn ze in staat 

de wereld daadwerkelijk te verbeteren.

We inspireren leiders de principes van HCL te 

omarmen, er vorm aan te geven en daarmee een 

meer compassievolle samenleving te creëren. In 

onze opleidingen ontwikkelen we hiervoor nieuwe 

taal en concrete methodes, je wordt ondersteunt 

in je eigen ontwikkeling als coach, consultant en 

change leader. Je geeft mede inhoud en vorm aan 

deze beweging.

VOOR WIE: We hebben onze dienstverlening 

ontworpen voor coaches, consultants en change 

leaders, die concreet willen bijdragen aan een 

beweging naar een duurzamere wereld. 

”We believe in sustainable well-being by 
energizing the wisdom of the mind.

ChiFactum is opgericht door drie ervaren 

leiders, coaches van topmanagers en 

consultants voor duurzame verandering. 

Ze brengen tientallen jaren ervaring en 

onderzoek met zich mee, evenals een 

wereldwijd netwerk van gelijkgestemde 

leiders op het gebied van duurzame 

verandering, waaronder CEO’s van 

topbedrijven en wereldwijde thought leaders. 
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Onze kernwaarden 

” ”
Open mind Natural state 

” ”
Compassion Mystiek

Performance

”
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STEL JE EENS VOOR
dat je...

Door jouw rol als  Coach, Consultant of Change Leader een positieve 

impact maakt op onze maatschappij en de planeet.

Je leiders en organisaties begeleidt in hun ontwikkeling, tot leiders en organisaties die 

succesvol invulling geven aan hun rol in een wereld die steeds uitdagender wordt.

Jouw eigen ontwikkeling en ontmoeting met jezelf op alle dimensies steeds meer ruimte krijgt, 

je leert en ervaart voorbij gedachten en gevoelens. 

Concrete tools hebt die jou helpen jouw bijdrage vanuit jouw ambacht verder vorm te 

geven en daarmee naar een volgend level te brengen.

Je dankzij onze groeiende en zelflerende community altijd kan sparren met gelijkgestemden 

waarbij je regelmatig (internationale) collega’s ontmoet die dezelfde taal spreken en missie hebben. 

Je toegang hebt tot een netwerk van ambassadeurs en opdrachtgevers die het merk 

ChiFactum en bijbehorende werk waarderen.

”Ga mee naar onze prachtige 
locatie in Helvoirt!

Een plek middenin de natuur, waar je je verder ontwikkelt. 

Waar we onze reis, om van de wereld een

 mooiere plek te maken, verdiepen!
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HOE KUNNEN WE
je helpen?

We hebben onze dienstverlening ontworpen voor coaches, consultants en change leader die 

hun kwaliteiten voor Humanity Centered Leadership willen vergroten.

Wanneer je je aangesproken voelt tot onze purpose en vanuit deze beweging actief wilt bijdragen 

aan een waardevolle toekomst voor jezelf, organisaties, de maatschappij en de generaties die volgen 

dan zijn er een aantal mogelijkheden.
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1. Learning Community

2. Humanity Centered Leadership

3. Inner Path 

4. Outer Path 

5. Specials

Onze opleidingen

Waar je ook begint, je wordt altijd onderdeel van onze Learning Community. In onze   

Community bieden we je een online omgeving waarin je elkaar kunt vinden, inspireren, en 

met elkaar kunt leren en reflecteren. Er is gelegenheid tot delen, elkaar vragen stellen en met 

regelmaat bieden we verdiepende online en offline sessies aan. We dagen je uit om het beste 

uit jezelf en elkaar te halen. Leer van elkaar en profiteer van elkaars meerwaarde. Met elkaar

dragen we bij aan een duurzamere wereld.

Je kunt je aanmelden via https://community.chifactum.org en 

kennis maken met het materiaal in onze Freemium leeromgeving.

1.   ChiFactum Learning Community

”Problems cannot be solved with 
the same level of consciousness 
that created them.
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Volg je deze basis opleiding dan leer je vanuit 

deze visie (HCL) vorm te geven aan nieuw 

leiderschap en de rol die organisaties spelen in 

de verandering van de maatschappij

en de (her)waardering voor de planeet. Je 

ontwikkelt nieuwe taal, ervaart de kracht van 

systeemdenken en zet de eerste stappen

in je eigen diepgaande persoonlijke en 

professionele ontwikkeling. Daarnaast word je 

lid van een community van gelijkgestemden, 

een omgeving die je blijft voeden in je

ontwikkeling als mens en professional.

In de eerste twee modules bieden we je online 

materiaal aan. Je hebt de mogelijkheid om 

online samen tewerken en op gezette tijden 

ook docenten en experts uit de praktijk te 

ontmoeten. Je sluit de opleiding af met een 

dag in de natuur waarin je, jouw begrip van 

het materiaal verdiept en zicht krijgt op jouw 

persoonlijke ontwikkelpad, onder andere door 

gebruik van het 5EES model & assessment.

2.   Humanity Centered Leadership 

Maak kennis met basisprincipes Humanity Centered Leadership (HCL) en 5EES. 

Na deze opleiding heb je meer begrip van leiderschap in complexe omgevingen en de

verantwoording naar de maatschappij en de planeet. Je bent in staat om de basis principes

van HCL toe te passen in jouw werk en hebt zicht op jouw persoonlijke ontwikkelpad hierin.

Ook leer je werken met het 5EES model & assessment. 
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De volgende fase van bewustzijn in 5EES.

Het 5EES-model daagt je uit om in een volgende 

fase van bewustzijn te stappen: ego, exchange, 

earth, empathy, ecology. Het model gaat uit van 

de integratie van de menselijke waarden en meet 

5 fasen in bewustzijnsontwikkeling. Het is — net 

zoals onze community — een samenbrengen.

De 3 stromingen, dynamische intrapersoonlijke 

ontwikkeling, interpersoonlijke neurobiologie en 

een op zingeving gebaseerde, verdiepende levens-

houding, staan volledig met elkaar in verbinding 

en vormen de diepere laag waar we allemaal zo 

naar op zoek zijn.

Sustainable 
Well-being
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Systems view of reality en leiderschap.
In een aantal blokken staan we stil bij de principes van Humanity Centered Leadership, 

Complex Adaptieve Systemen en het ontwikkelen van een heldere purpose. 

Module 1 (online)

3-dimensies van leiderschap en online 5EES assessment. 
Centraal in deze blokken staat waarde gedreven leiderschap en de morele ontwikkeling 

van de leider. De drie dimensies van leiderschap hangen met elkaar samen en bouwen 

op elkaar voort. Je maakt kennis met het 5EES assessment waarin je leert hoe je via een 

gericht assessment ontdekt welke waardegedreven mindset bij de leider leidend is in de 

wijze waarop hij/zij in de wereld staat.

Module 2 (online)

Verkennen opleiding, persoonlijk assessment en jouw ontwikkelpad. 
Verdere kennismaking met de principes van Humanity Centered Leadership en de 

3 dimensies van leiderschap in de praktijk. Je maakt kennis met het 5EES model 

en assessment en verdiept de relatie tussen 5EES en waardegedreven en morele 

ontwikkeling. Ook sta je stil bij jouw eigen ontwikkeling als coach, consultant of change 

leader. Je krijgt meer zicht op jouw ontwikkelpad en hoe de ChiFactum opleidingen 

daaraan kunnen bijdragen.

Live dag
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Investering

Eenmalige bijdrage van € 490,00, inclusief lunch. Exclusief BTW 

Toegang tot de basis van de Premium leeromgeving t.b.v. de twee online leermodules.  

Toegang tot de volledige Premium leeromgeving kost 

€ 69,00 per maand (minimaal 6 maanden, daarna maandelijks opzegbaar).

•   Live dag: 26 maart, 1 maart start online modules 

•   Live dag:  21 mei, 26 april start online modules 

•   Live dag: 1 oktober, 1 september start online modules 

•   Live dag: 19 november, 25 oktober start online modules 

Data 2021

”We are clearly the last generation 
that can change the course of 
climate change, but we are also 
the first generation to experience 
its consequences.
Kristalina Georgieva, 
CEO of the World Bank
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Deze intensieve opleiding van 7 maanden 

laat je de drie dimensies van leiderschap 

ervaren en faciliteert je deze in de praktijk 

te ontwikkelen. We nodigen je uit om onder 

vakkundige begeleiding in een nieuw 

speelveld te stappen. Je verruimd jouw 

bewustzijn en vergoot jouw impact. Zodat 

jij jouw leiderschap verder ontwikkelt en 

leiders en organisaties optimaal kunt

begeleiden.

Het Inner Path is een unieke beleving, we 

begeleiden je in  een ervaringsgerichte 

journey waarin alle dimensies van leiderschap 

aan bod komen. We nodigen je uit om in 

een nieuw speelveld te stappen en jouw 

perspectief te verruimen. Je leert, vanuit 

je reeds aanwezige ervaring, te werken 

aan paradigma verandering op alle 

leiderschapsniveaus. Je werkt vanuit jouw 

rol aan de ontwikkeling van leiderschap 

vanuit rust, balans, helder denken en 

resultaatgerichtheid en leert (anderen) 

omgaan met een hoge mate van complexiteit 

en ambiguïteit. Je verkent alle basisprincipes 

van HCL en geeft daar vorm aan in jouw

eigen praktijk en werk.

Deze intensieve journey is toegankelijk 

voor ervaren coaches,  change leaders en 

consultants. Je bevindt je in een hechte

community, waarin we elkaar aanmoedigen 

de planeet een betere plek te maken. Waarin 

we elkaar uitdagen het beste uit onszelf

te halen. Je wordt ondersteund door de 

collectieve leerontwikkeling. Samen  vormen 

we  een beweging die impact maakt.

3. Inner Path



Je verkent een diepere laag van jezelf. Waar wil je aan werken, zodat je een dieper potentieel in 

jezelf kunt aanboren? Je ontwikkelt jouw visie op de persoonlijke en spirituele reis van jezelf. 

Knowing Yourself (3-dagen)

In dit blok gaan we onze diepste kracht activeren, met behulp van de natuur. Door een 2-daagse 

Purpose Quest in een stil, ongerept en inspirerend natuurgebied, zullen we ervaren dat we 

kunnen vertrouwen op ‘systeem-krachten’ die ons bijstaan op het pad. We zullen werken met 

een combinatie van technieken uit de oude wijsheid-tradities en hedendaagse wetenschap.

Purpose Quest - Innerlijk Leiderschap (2-dagen)

Alles wat je wilt bereiken is afhankelijk van relaties. Dit is de kern van sociale en emotionele 

intelligentie. Je leert relationele vaardigheden te verdiepen en optimaal inzetten als 

leiderschapstool en coachtool. 

Verdiepen Relaties (2-dagen)

De VUCA wereld kan ons onzeker en bezorgt maken. Maar de wereld leeft niet buiten ons. Wij 

zijn mede-scheppers van de wereld. Wat is onze relatie met de wereld? Hoe kunnen we deze re-

latie ontwikkelen en meer positief en constructief maken? Hoe leren we bijdragen aan een meer 

duurzame wereld? Dit is een kern-vaardigheid van duurzaam leiderschap.

Jij en de wereld (2-dagen)

In deze sessie zullen we de opgedane inzichten uit de eerdere bijeenkomsten koppelen aan 

de ervaringen in de praktijk. Deelnemers zullen actief bijdragen uit hun ervaring en we zullen 

putten uit de collectieve intelligentie van de groep.

Praktijk verdieping (2-dagen)

Deze dagen staan in het teken van de afronding van de opleiding. We zullen een synthese 

ervaren van de opgedane kennis, de ervaringen en de nieuwe inzichten, met het vermogen 

deze te vertalen naar praktische skills als coach, consultant of change leader.

Afronding (2-dagen)
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Heb je interesse in deelname aan het Inner Path, laat het ons weten. Dan plannen we zo snel mogelijk 

een intake gesprek. Weet dat deelname en het verkrijgen van de certificering een stevige basis vraagt. 

Dit traject is iets voor jou als je:

Ruime levenservaring hebt en een groot deel van je tijd wilt besteden aan coaching 

van leiders, transformatietrajecten of leiderschapsontwikkeling in organisaties;

Denkt vanuit grote abstractie;

Rust hebt én rust geeft;

Onderliggende oorzaken van problematiek weet bloot te leggen;

Bereidt bent je ‘hart’ te verbinden aan maatschappelijke thema’s; 

Interesse hebt voor duurzaamheidsthematiek;

Affiniteit hebt met complexe paradoxale uitdagingen;

Vertrouwen in veranderpotentieel hebt.

•   8, 9 en 10 april 2021

•   11, 12 mei 2021

•   10, 11 juni 2021

•   8, 9 juli 2021

•   16, 17 september 2021  

•   14, 15 oktober 2021

Als de startdatum (8,9 en 10 april) voor jou niet past informeer dan naar 

de startdatum in juni 2021 of begin 2022.

Data 2021

Toelating
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Eenmalige bijdrage van € 6.900,00. Voor zelfstandige (coach, consultant e.a.) hanteren wij een 

aangepaste bijdrage van € 5.900,00. Inclusief lunch, exclusief diner en overnachting. Exclusief BTW. 

Bonus: Bij deelname aan het Inner Path ontvang je gedurende jouw journey kosteloos toegang tot 

onze Premium Learning Community ter waarde van € 552,00.   

De opleiding heeft een beperkt aantal plaatsen, omdat we met elkaar een community vormen laten 

we alleen mensen toe waar we het volste vertrouwen in hebben. Mensen met dezelfde mindset. 

Mensen die streven naar een betere wereld.

”Our deepest fear is not that we are 
powerless. What frightens us most is 
our own, unlimited potential, the power 
within, the person who we really can 
become and in fact already are. 
Nelson Mandela  

Investering
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AANBEVELINGEN
en ervaringen.

Willem Lageweg
(vm. Directeur, MVO Nederland)

”Sander Tideman leert ons op een onweerstaanbare manier om oude vanzelfsprekendheden 

opnieuw en vanuit een meervoudig perspectief te bezien. Hij opent daarmee het venster op een 

nieuwe en duurzame wereld waarin immateriële waarden de betekenis krijgen die zij al jaren 

verdienen, maar te lang niet hebben gekregen.

Alla Liberova  
(executive coach, business coach en relatietherapeut)

”Een belangrijke “why” voor het kiezen voor de Deep System Coach Opleiding ChiFactum 

komt voor mij voort uit het gegeven dat in de realiteit van de VUCA-wereld ik de gedachte 

van ‘Humanity-Centered Leadership’ volledig onderschrijf. Fantastisch te ervaren dat door het 

versterken van de basisveiligheid van een executive te midden van de huidige crisis (en het 

vergroten van zijn/haar zelfbewustzijn en de intrinsieke persoonlijke kracht), de executive ook 

daadwerkelijk keuzes maakt die een duurzame ontwikkeling van hun bedrijven en het grote 

geheel dienen. 

Wessel Ganzevoort  
(Hoogleraar Emeritus, Organisatiedynamiek en 
-innovatie, Economische Faculteit, Universiteit 
van Amsterdam)

”Sander Tideman heeft niet alleen diepgaande compassie voor de toekomst van deze wereld, 

ook analyseert hij de situatie met scherpzinnigheid en kennis van zaken. Zijn aanpak biedt 

wezenlijk nieuwe inzichten, maar draagt ook ruimhartig praktische aanwijzingen aan om ons 

echt te laten veranderen. En dat is hard nodig.
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Martine van Bouwdijk Bastiaanse-
van Berckel 
(Executive coach, adviseur en procesbegeleider)

”Als ChiFactum Executive Coach draag ik bij aan 

de noodzakelijke transitie van onze samenleving 

naar een eerlijke leefbare en schone wereld die 

ik aan de volgende generatie wil doorgeven 

omdat ik geloof in dat het ware, het goede 

en het schone het wint van zelfverrijking en 

machtsmisbruik. Ik ervaar de opleiding als 

verhelderend en confronterend en bovenal 

verrijkend.”

Ivo Lurvink 
(Managing Partner, CVC Capital)

”De journey was een geweldige ervaring, 

waarmee ik mijn wereld met een nieuw fris 

perspectief kan zien. Onder de authentieke 

en bekwame begeleiding van Sander 

Tideman. Ik beveel dit programma iedereen 

aan die een nieuwe horizon zoekt voor 

duurzame inspiratie en actie.
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4. Outer Path

Door je aan te sluiten bij de Premium Online 

Learning Community krijg je toegang tot 

al onze ‘Outer Path’ modules waarin je 

diepgaande kennis en inspiratie kunt opdoen. 

Deze modules zijn zorgvuldig opgebouwd 

rondom de principes van Humanity

Centered Leadership. Onze holistische en 

maatschappelijk-relevante benadering

maken de modules tot een unieke en uiterst

waardevolle ondersteuning.

We blijven je in deze leeromgeving steeds 

verrassen met nieuwe onderdelen, specials 

of modules. 

We faciliteren een leer ervaring op drie niveaus: 

jezelf, de organisatie en de maatschappij. 

De modules zijn geschikt voor coaches, 

consultants en change leaders die de 

leidinggevenden en organisaties bijstaan om 

de veranderkracht te verhogen. Coaching is 

gericht op de persoonlijke dimensie: hoe kan 

je bepaalde persoonlijke doelen behalen in je 

eigen invloedsfeer? Consultants en change 

leaders helpen leiders en organisaties bij 

uitdagingen die de organisatie raken. Hoe 

verhoog je de resultaten van de organisatie? 

Door de complexe verandering van vandaag, 

is er een nieuwe uitdaging bij gekomen: Hoe 

zorg je dat de organisatie maatschappelijke en 

duurzame waarde creëert voor de samenleving 

en de natuur. Dit is een collectieve systeem 

uitdaging die er voor zorgt dat leiders en 

degene die hen ondersteunen hun repertoire 

dienen te vergroten. Hiermee kan jij als, coach, 

consultant en change leader, een leider en zijn 

organisatie helpen duurzame impact op de 

maatschappij te realiseren. Waarde-creatie voor 

jezelf, de organisatie en de maatschappij

Opbouw Outer Path en 
Certificering
Vanuit een aantal modules bouw jij jouw Outer 

Path. De blokken bestaan uit voorbereidend 

online video materiaal, leerprogramma’s, 

artikelen en toetsen. Tevens kan intervisie en 

supervisie onderdeel zijn van de Outer Path 

modules. Je kunt losse modules volgen maar 

ook het complete pakket volgen dat samen 

met het Inner Path leidt tot certificering 

Deep System Coaching of High Performance 

Sustainable Leadership.

.
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Outer Path modules:

Coachen in het nieuwe paradigma 

In dit blok sta je stil bij de complexiteit van de uitdagingen waar we voor staan, 

jouw rol als coach daarin en de veranderende vraag van de leider. 

•   Systems View of Reality

•   Mijn identiteit als coach

•   Mijn archetype

•   Persoonlijk merk en brand essence

De executive op de divan 

Ieder mens is op zoek naar psychologische veiligheid, ook de executive. Een complexe, 

onoverzichtelijke wereld is het mechanisme om gevoelens van onveiligheid te prikkelen. 

Hoe uit zich dat bij een executive en wat betekent dit voor jou als coach.

•   Bewustzijnsontwikkeling (5EES)

•   Kind trauma, neuroceptie (polyvagaal) en prime concern

•   Self defense mechanismen

•   Overdracht/tegenoverdracht

•   Waarachtigheid van de relatie

Deep System Coaching

Rituelen 

We richten het leven in middels talloze rituelen. Grote en kleine. Deze module leert je 

de psychologie achter rituelen en de manier waarop je rituele ontwerpt en toepast in je 

coachingpraktijk.  

•   Kracht van rituelen

•   Affirmaties

•   Trance zelf inductie

•   Ankeren
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Deep System Coaching 

De wereld zoals hij is vraagt om een ander paradigma, een verandering van diepliggende 

overtuigingen. Deze module leert je het coaching proces zodanig in te richten dat er bij de

coachee een daadwerkelijk paradigma verschuiving ontstaat. 

•   Window of Wisdom

•   Waarachtigheid

•   TIPIR

•   Normaliseren

•   Psycho educatie

•   Narratieven

Deep System Coaching

Deep System Interventions 

Nadat je een overzicht hebt gekregen hoe je als coach een paradigma verschuiving faciliteert, leer 

je in deze module een aantal zeer krachtige interventies om de verschuiving mogelijk te maken. 

•   Transformationele Taal

•   Centreren

•   Lichaamsgerichte oefeningen

•   Parts Integration
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Voor certificering heb je 100 punten nodig. Jouw pad dient naast het volgen van het Inner Path 

te bestaan uit minimaal 5 modules van het bijbehorende Outer Path (elk goed voor 10 punten). 

Deze kan je volgen tijdens het bewandelen van jouw Inner Path of ter voorbereiding. Ook na 

afronding blijven we je inspireren met nieuwe modules en verdieping via onze Learning 

Community. 

Wat levert het je op:

Certificering: Deep System Coaching

Meer autoriteit en een hogere expertstatus door het label Chi Factum Deep System 

Coach aan jouw coachpraktijk toe te voegen.

Een netwerk van opdrachtgevers.

Je wordt onderdeel van een ecosysteem van verschillende stakeholders 

waarmee je duurzame samenwerking kan ontwikkelen

Ondersteuning in de vorm van intervisie en supervisie.

Een actueel business- en verdienmodel.

Toegang tot het executive coachplatform:

Assessments en verdiepende assessments afnemen bij jouw doelgroep op basis van 5EES 

assessment en RMM assessment (Resilience Mastery Method).

Het ontwikkelen van rapportages.

Het aanbieden van online en interactieve ondersteuning aan executives, zoals digitale 

coaching, online opdrachten en online bibliotheek.

Een community van executive coaches die continu van elkaar leren. 

Het ontdekken van nieuwe vormen van leren in de Learning Community. 

Toegang tot nieuwe modules en verdieping via onze Learning Community. 

Speciale events voor gecertificeerden. 



Systeemcrisis en paradigma’s 

Je leert de VUCA wereld begrijpen en de achterliggende trends te duiden. Je gaat verbanden 

leggen tussen de duurzaamheidsvraagstukken en de rol en het belang van leiderschap.  

•   Duurzaamheids- transities 

•   Systemen & Paradigma’s 

•   De Kunst van Veranderen 

•   Complex vs Gecompliceerd 

•   Duurzaam leiderschap: SOS Model

Wat is leiderschap?

Begrip van het concept leiderschap zal een sleutel zijn voor het daadwerkelijke veranderen 

van een project of organisatie, ten behoeve van meer positieve impact. Hiervoor dien je te 

begrijpen hoe je dit potentieel bij leiders kunt ontsluiten.

•   Geschiedenis van leiderschap

•   Leiderschap versus management

•   Six Sources of power | 6C model

•   The Learner: Awareness Based Learning (Big mind, heart, space, time)

High Performance Sustainable Leadership

Leiderschap-ontwikkeling 

Je leert  begrijpen welke niveaus van ontwikkeling in onszelf besloten liggen en hoe deze 

op verschillende manieren te ontsluiten zijn bij het leiderschap. Je krijgt kennis van de 

pedagogiek van leiderschapsontwikkeling. 

•   Maturity models

•   Werken met de schaduw

•   Leiderschap is leren

•   Leadership narrative: Shared Purpose Model

•   Compassie en Purpose (SEEDS model)
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Systeem- interventies voor organisaties

Hier onderzoeken we door welke elementen een organisatie op een hoger niveau van 

functioneren kan komen. Hoe een organisatie meer en duurzame waarde kan gaan leveren. Je 

leert systeem-interventies te ontwerpen.

•   High Performance Sustainable Organizations

•   Denken in waardeketens 

•   Stakeholder coalities en engagement

•   Oefenen met Systeem Constellaties

•   Werken met  inner & outer nature: Shared Purpose Quest

Bouwen van succesvolle teams 

Hier gaan we ontdekken hoe je een team kan ontwikkelen. Een succesvol leider heeft een succes-

vol team nodig. Een high-performing team bestaat uit een aantal  te ontwikkelen elementen.

•   Fasen van team ontwikkeling: High Performance Sustainable Teams

•   Het bouwen van team commitment & accountability

•   Relaties van Mutual Trust & Respect (MTR)

•   Transformeren van conflict in co-creatie

•   Collectieve intelligentie

Onze Outer Path modules zijn bij uitstek geschikt voor coaches, consultants en change leaders 

die een bijdrage willen leveren aan de beweging naar een meer duurzamere wereld. Zie het als 

een continue verrijking van jezelf in het gedachtengoed in verbinding met een community van 

gelijkgestemden waar je kunt aansluiten op het collectieve brein. Je haalt er het meeste uit als je in 

staat bent het materiaal ook toe te passen in een omgeving waarin dat past, het is ontwikkeld om 

ermee te gaanwerken en je ervaringen met elkaar te delen.
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Investering:

Je krijgt toegang tot de Outer Path modules door een Premium lidmaatschap:

€ 69,00 per maand (minimaal 6 maanden, daarna maandelijks opzegbaar). Je kunt op ieder 

gewenst moment starten en hebt onbeperkt toegang tot al onze online modules. Op gezette 

tijden is er ook mogelijkheid tot ondersteuning en inspiratie van onze docenten en experts in de 

vorm van Q&A’s, webinars en online masterclasses. Wanneer je besluit te starten met het Inner 

Path vervallen de kosten voor de Premium leeromgeving gedurende 7 maanden. 
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Voor certificering heb je 100 punten nodig. Jouw pad dient naast het volgen van het Inner Path 

te bestaan uit minimaal 5 modules van het bijbehorende Outer Path (elk goed voor 10 punten). 

Deze kan je volgen tijdens het bewandelen van jouw Inner Path of ter voorbereiding. Ook na 

afronding blijven we je inspireren met nieuwe modules en verdieping via onze 

Learning Community.

Certificering: High Performance 
Sustainable Leadership

Meer autoriteit en een hogere expertstatus door het label ChiFactum High 

Performance Sustainable Leadership aan jouw leiderschap of jouw werk als 

consultant,coach of changeleader toe te voegen.

Je wordt onderdeel van een ecosysteem van verschillende stakeholders waarmee je

duurzame samenwerking kan ontwikkelen

Nieuwe casestudies van organisaties die duurzaamheid implementeren.

Ondersteuning in de vorm van intervisie en coaching.

Een community van change leaders, consultants en (executive) coaches die continu

van elkaar leren. 

Het ontdekken van nieuwe vormen van leren in de Learning Community.

Toegang tot nieuwe modules en verdieping in onze Learning Community.

Speciale events voor gecertificeerden.
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”You need a firm belief in the 
core responsibility of solving 
these challenges yourself, and 
not delegating that to someone 
else. If you don’t have that 
inside of you, then we can all 
sit here and be critical about 
government and legislation, 
but where are you in this? You 
cannot be a bystander in the 
system that gives you life in the 
first place. The role of business 
has to be firmly understood by 
the CEO, that it is from here 
to serve the broader society, 
the common good and only by 
doing that very well you will 
be rewarded, but it has to start 
here with you.
Paul Polman, 
former CEO of Unilever



DE DOCENTEN 
Chifactum

Tanno Bregonje
Tanno Bregonje is meer dan 20 jaar executive coach. Hij is opgeleid tot 

klinische en traumatherapeut. Tanno heeft vele grote en omvangrijke 

internationale veranderprojecten vormgegeven en gefaciliteerd. 

Sinds 5 jaar begeleidt hij vooral boards in conflict en de persoonlijke 

ontwikkelingen van individuele boardleden.  Op basis van zijn zeer 

ruime ervaring en wetenschappelijk onderzoek heeft hij het 5EES model 

ontwikkeld en draagt hij dit model over aan ervaren coaches.

Sander Tideman 
Sander Tideman heeft zich na een loopbaan in de internationale financiële 

wereld toegelegd op ontwikkeling van duurzaam leiderschap. Hij is een 

schrijver, sociaal ondernemer en executive coach van leiders en hun 

teams. Hij is directeur van Garrison Instituut International en verbonden 

aan Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit, en Mobius 

Executive Leadership in Boston. Hij heeft gewerkt met CEO’s en hun teams 

van multinationals en publieke organisaties.

Chiel van Kollenburg
Chiel van Kollenburg is antropoloog, avonturier en sinds 2005 

ondernemer in het veld van well-being en leiderschap. Als eigenaar van 

Adaptics was hij 11 jaar lang verantwoordelijk voor een van de grootste 

corporate well-being organisaties van Nederland. 

Kelly Mostard 
Kelly Mostard is onderzoeker, trainer en grondlegger van de Resilience 

Mastery Method (RMM). Gefascineerd door het menselijk lichaam, 

gezondheid en het optimaliseren van je geest.
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We bieden je een aantal speciale verdiepende 

modules aan waaronder een specialisatie in 

het werken met het 5EES assesment of de 

Resilience Mastery Methode (RMM) waarmee 

je senior leiders begeleidt in hun vitaliteit 

en resilience.  Sommige specials zijn alléén 

toegankelijk wanneer je gecertificeerd bent.

Deze modules worden via de Learning 

Community aangeboden, zowel online als 

offline. De modules worden steeds ontworpen 

in relatie tot de actualiteit om op die manier 

het continue leren en in beweging houden 

van jezelf te stimuleren. Het gaat om het 

vormgeven aan een reflexieve leerervaring 

waarin we in interactie met en van elkaar 

blijven leren en ontdekken op alle dimensies 

van leiderschap.

Kijk voor onze specials in de Learning 

Community. https://community.chifactum.org/login 

De wereld is sterk aan veranderen. Dit vraagt 

om een ontwikkeling in de mindset van de 

leider. Van Ego naar Eco. Waarbij de leider 

zich niet alleen ontwikkelt tot een leider die 

zich zeker voelt in complexe omgevingen, 

maar ook intrinsiek in verbinding is met 

de maatschappij en de planeet. Het 5EES 

assessment meet de voorkeur mindset 

van de leider en het effect daarvan op zijn/

haar leiderschapsgedrag, de organisatie, 

maatschappij en de planeet.

Door het 5EES assessment level 1 programma 

te volgen, word je gecertificeerd 5EES 

leiderschap assessor.

In dit tweedaags programma maak je kennis 

met de filosofie van de 5EES, je leert hoe het 

rapport geïnterpreteerd wordt en hoe je op 

basis van het rapport feedback kan geven 

incl. een persoonlijk ontwikkelplan.

Na het volgen van Level 1 kan je het Level 

2 (5EES team-assessment) en het Level 

3 (5EES Cultuur-assessment) certificatie 

programma volgen.

5. Specials

Specialisatie 5EES
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WIL JIJ NOG MEER 
IMPACT MAKEN?

Wil je meer weten over onze dienstverlening? 

Neem contact op met Linda van Aken 

door je vragen te mailen naar lvaken@chifactum.org of

door +31 (0) 6 51069840 te bellen.


