
WANDELEN
MET MENEER DE LEEUW

Tijdens een wandeling kan meer gebeuren dan tijdens een heel traject
Meneer de Leeuw begeleidt en coacht organisaties bij open innovatie, transitieprocessen en stra-
tegie. Het komt regelmatig voor dat wij tijdens een traject of een project gaan wandelen met de 
mensen met wie wij werken. Net als wij blijken ze ook rond te lopen met vragen. Vragen over de 
complexe en snel veranderende wereld, vragen over hun bedrijf of werk, over persoonlijke ontwik-
keling, of zelfs met vragen over het leven zelf. Tijdens die wandelingen brengen wij elkaar verder. 

Wij kunnen ook gewoon gaan wandelen
De wandeling begint bij onze collega Jan de Dood. Jan is sinds 2019 verbonden aan Meneer de 
Leeuw. Al jaren benaderen mensen hem met levensvragen. Soms spontaan in een gesprek dat 
ontstaat en soms is er al voor het gesprek een gerichte vraag. Deze gesprekken voert Jan meestal 
wandelend of met een kop koffie aan de tafel.

Jan: “Samen gaan we op zoek naar antwoorden, inzicht en inspiratie. Door niets uit te sluiten, 
maar juist open te staan voor wat zich aandient. Want daarmee wordt het zicht op de vraag meest-
al beter en meer helder en komen de inzichten (en antwoorden) als vanzelf. Aangemoedigd door 
mensen in mijn nabije omgeving ben ik beschikbaar voor eenieder die daar behoefte aan heeft. 
Dus: heb jij zin of behoefte aan een goed gesprek en heb je een persoonlijk vraagstuk waar ik je bij 
kan helpen, neem dan gerust contact met me op. In het gesprek creëren we waar nodig ruimte voor 
zowel rationaliteit als voor gevoel, filosofische bespiegelingen en spiritualiteit.”

Interesse? Bel of mail Jan:
06-21208753
jan@meneerdeleeuw.nl
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Over Jan
Jan combineert het nuchter zakelijke aan het filosofisch-spirituele. Hij is geboren in het nuchtere 
West-Friesland en is opgegroeid in een warm en liefdevol gezin. In zijn loopbaan hij al snel zijn 
nuchtere West-Friese achtergrond gecombineerd met het filosofische en spirituele. Zijn nuchter-
heid gebruikte hij vooral in de financiële sector als directeur, bedrijfsadviseur, risicomanager en 
ondernemer. Eind jaren tachtig is hij actief betrokken geraakt bij meer filosofische en spirituele 
organisaties als het Center for Human Emergence en De Vrije Mare. Sindsdien zet hij zijn filoso-
fisch-spirituele energie ook in in zijn dagelijks werk, zo ook bij Meneer de Leeuw. Het is de combi-
natie van de harde financiële wereld en de wereld van meer fijnzintuiglijke waarnemingen die zijn 
wereldbeeld hebben gevormd en de moeite waard maken.

 https://www.linkedin.com/in/jandedood

Wat anderen zeggen…
“Het meest opmerkelijke aan Jan vind ik zijn (strategische) visie. Ik ken niemand die zo snel op 
diverse golflengtes kan schakelen en decennia vooruit kan denken. Jan kan bij binnenkomst in een 
organisatie op heel korte termijn een analyse maken van de grootste bedreigingen en (commerci-
ele) mogelijkheden, en daar ook operationeel mee aan de slag gaan en resultaten boeken. Maar hij 
kan ook een strategie ontwerpen en vormgeven, daarbij verbindingen maken die vrijwel niemand 
kan maken zonder aan pragmatisme te verliezen. Jan is een authentieke, aardige en toegankelijke 
vent, met wie goed te lachen valt. Hij is oprecht geïnteresseerd, en heeft een onwaarschijnlijk groot 
netwerk in diverse maatschappelijke geledingen.” – Gijs Verschuuren (Chief Risk Officer bij IBS 
Capital Allies)

“Jan is iemand die de tijdgeest zeer goed aanvoelt, en met betrekking tot de toekomst er visionaire 
en inspirerende denkbeelden op nahoudt. Denkbeelden die hij als no-nonsense persoon ook daad-
werkelijk weet te vertalen naar de praktijk waarbij hij het challengen van de bestaande conventies 
niet schuwt.” – Ronald Beuk (Initiator & Covestor Generous Minds)
 
“Jan behoort tot de personen die ik met een meer dan gerust hart kan aanbevelen! Al lang voordat 
duurzaam en maatschappelijk betrokken meer ‘gewoon’ werden was dat zijn natuurlijke insteek 
al. Jan helpt je altijd anders naar mogelijkheden en problemen te kijken zodat je verder komt en 
nieuwe ideeën opdoet en toepast.” – Pim Mol (Director Rabobank Foundation)

“De heer D. Aikman (Managing Director World Economic Forum in Davos, Zwitserland) spreekt 
over de generatie X en Y die al zo ‘ontwikkeld’ geboren worden dat ze de verandering al ‘zijn’. De 
heer J. de Dood is zo iemand en met hem zijn er velen.” – Uit boek ‘De Zandloper, Leiderschap in 
tijden van transitie’.
 
“Jan sets a standard for humanity in business - the thoughtful and reflective engagement of univer-
sal morality in the context of human endeavors. His commitment to building solutions that define 
the best of human engagement is relentless. His integrative view of multi-stakeholder perspectives 
is expansive. And above all, his commitment to leaving each interaction better than he found it ma-
kes his impact a qualitative and transformative improvement.” – David Martin (CEO of M-CAM)

Meneer de Leeuw | www.meneerdeleeuw.nl | factsheet Wandelen

https://www.linkedin.com/in/jandedood
https://www.linkedin.com/in/jandedood

