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Sinds vorig jaar is hij begonnen met het geven 
van driedaagse open trainingen:  ‘Sleutel tot 
Persoonlijk Leiderschap en Groei’. Het  
bijzondere van deze training  is dat de op-
brengst geheel ten goede komt aan ontwik-
kelingsdoelen.  Onder andere het Pastoor 
Vekemans Fonds uit zijn dorp Oerle.

Peter, wat is volgens jou ‘de Sleutel tot  
Persoonlijk Leiderschap en Groei’?
De sleutel voor persoonlijk leiderschap en 
groei ligt in een innerlijke ontdekkingsreis. 

We hebben een bijzonder gesprek met Peter van de Ven uit Veldhoven. Uit Oerle om precies 

te zijn. Sinds 1997 is hij directeur/eigenaar van Learning Consult, een adviesbureau voor orga-

nisatieverandering. Peter houdt zich vooral bezig met managementadvisering, organisatieont-

wikkeling, assessment, coaching en training. 

Open training voor een goed doel

Een mens heeft alle antwoorden al in zich 
zitten, alleen dienen de juiste vragen gesteld 
te worden.  Wanneer mensen  uitgedaagd 
worden tot zelfonderzoek, blijkt dat ze tot 
enorm veel in staat zijn. Ze hebben een 
groot potentieel waarvan ze zich vaak niet 
bewust zijn.  Ga op zoek naar die sleutels die 
‘de poorten van verandering’  kunnen openen.

Wat is de opzet van het programma ?
Ik gebruik tijdens de training de metafoor 
van op reis gaan. De boeiendste reis is  

uiteindelijk de reis naar binnen.  Door zelfre-
flectie ga je op zoek naar je persoonlijke 
aannames. Ik denk dat de belangrijkste ver-
andering die je kunt ondergaan is hoe je 
naar de werkelijkheid kijkt. Durf aannames 
ook met andere ogen te bekijken. Ik inspireer 
mensen om dat te doen in een klimaat van 
liefde, provocatie en humor.

Hoe kwam je op het idee om dit te doen?
Mooie vraag. Eigenlijk door mezelf de vraag 
te stellen: Wat geeft mij de meeste energie? 

Dat is mensen in hun kracht brengen. ‘Your 
potential is my passion’. Verder wilde ik me 
meer dienstbaar maken. Ik had altijd wel de 
intentie om ‘iets bij te dragen’, maar ik reali-
seerde me dat ik feitelijk niks deed. Een 
goede bedoeling is mooi maar gedrag telt…

Voor wie is de training bedoeld?
Vaak zijn deelnemers managers uit het bedrijfs-
leven. Persoonlijk Leiderschap zie ik echter 
veel breder. Hoe kun je als mens verant-
woordelijkheid nemen voor de scheppende 
kracht die in jou huist? Dit doe je door leiding 
te geven aan jezelf. Meer regisseur worden 
van je leven. Verder is de training voor mensen 
die bereid zijn aan hun thema te werken en 
aan zelfonderhoud willen doen.  Goed voor 
jezelf zorgen is het belangrijkste dat je anderen 
kunt geven.

Je hebt de training nu 5 keer gegeven. Wat 
zijn de reacties van deelnemers?
De reacties zijn overweldigend. Ze ervaren 
het als zeer inspirerend, afwisselend, concreet 
en verrassend. Zelf vind ik het belangrijker 
wat ze ermee gaan doen? Daarom spreken 
we af dat de deelnemers elkaar na 30 dagen 
informeren wat ze er mee gedaan hebben. 
Dit is prachtig om te lezen.

De sessie wordt gegeven in de Abdij van 
Postel. Waarom daar?
Een juiste omgeving stimuleert en lokt uit. 
De rustige en eenvoudige ambiance van de 
abdij nodigt uit tot stilte en zelfreflectie. Een 
absoluut hoogtepunt van de bijeenkomst is 
de rondleiding door de Abdij door gasten-
pater Benny. Hij is heel bevlogen, en vertelt 
met openheid en humor over hoe de Norber-
tijnen daar leven.  

Wat gebeurt er met de opbrengst van de 
sessies?
De gehele opbrengst gaat naar goede doelen. 
Ik ben ontwikkelingspsycholoog en mijn 
vrouw Marjo is onderwijzeres. Wij hebben 
samen iets met leren en kinderen. We steunen 
diverse projecten. Het Pastoor Vekemans 
Fonds dragen we een bijzonder warm hart 
toe. Een Pastoor, overigens ook een Norbertijn 
uit Postel, die veel betekend heeft in ons 
dorp. Hij is de oprichter van het fonds. De 
opbrengsten gaan naar allerlei onderwijs-
projecten in India. 

Welke tip heb je tot slot als psycholoog 
voor de lezers van dit blad?
Spreek de taal van je hart, werk met passie 
en volledige aandacht, verbind je en maak je 
dienstbaar. De realisatie van jouw wens 
komt pas écht tot leven als je de betekenis 
ervan kunt delen.

Open training ‘Sleutel tot  
Persoonlijk Leiderschap en Groei’
-  Data: 13, 14 en 15 december 2010, met  

tussenliggende avonden (ook 24, 25 en 26 
januari)

-  Locatie: Gastenkwartier in de Abdij van 
Postel.

-  Investering zakelijk: € 995,- (excl. btw).  
Inclusief een 3 daags all- in arrangement 
met twee overnachtingen en eenvoudige 
maaltijden. 

-  Inschrijven is mogelijk tot 20 november 
2010. Het aantal plaatsen is beperkt tot 12. 

Het is ook mogelijk om je aan te melden 
voor de open trainingen van 2011. 
U kunt zich aanmelden bij Peter van de Ven 
van  Learning Consult:

Oude Kerkstraat 14
5507 LC Veldhoven
Tel: 040-2053493
Mobiel: 06-51334380
Info@learningconsult.nl


