
 

          

 

Opleiding tot 
Persoonlijk 
Leiderschapscoach 

januari 2022 - juni 2022 

 



 

 

Leren en leven  

vanuit je hart 

Je lichaam inzetten 

als instrument 

 



Praktische informatie 

Investering 

De kosten voor de 12 lesdagen (6 modules) bedragen 

€3.300,- Dit bedrag is exclusief BTW en verplichte 

literatuur.  

Data 

We geven modules op donderdagen en vrijdagen.  

27 & 28 jan 

10 & 11 feb 

10 & 11 maart 

21 & 22 april 

12 & 13 mei 

2 & 3 juni 

 

Locatie 

De cursusdagen vinden plaats aan de Waal in een  

voormalig kerkje in Rossum (Gld), Kerkstraat 24.  

 

Trainers  

Hedda Steenhauer, Marianne van Wetter en  

Mark Simons. De trainingsdagen worden standaard  

verzorgd door twee trainers.  

 



  00 

Comprehensive 

Verdiep je coaching,  
verander levens. 

De trainers 

Mark Simons 

Mark is oprichter van MyQuest en de MyQuest 

Foundation. 

Mark is een meester in jongerencoaching en 

outdoor education. Hij verstaat de kunst van het 

spelen, aansluiten en lezen van ieders unieke 

talenten. Hij weet wetenschappelijke inzichten 

uit de positieve psychologie te vertalen naar de 

dagelijkse coach- en onderwijspraktijk. Zijn 

krachtige gedrevenheid helpt hem daarbij. 

 

Mark is opgeleid in Co-Active coaching, NLP, 

Systemisch Werk, Transactionele Analyse, Rots 

en Water, talentontwikkeling en Motiverende 

Gespreksvoering.    

 

 

 

 

 

Hedda Steenhauer 

Hedda is directeur van de MyQuest Foundation. 

 

Hedda is een meester in transformerende 

coaching en lichaamswerk. Ze combineert 

humor met een diep bewustzijn van de 

menselijke natuur en lichaamswijsheden. Met 

een aanstekelijke dosis lef  weet ze mensen te 

prikkelen om uit hun comfortzone te stappen, te 

voelen en het leven te leven naar hun waarheid. 

 

Hedda is gecertificeerd Creative Consciousness 

Coach en opgeleid in body & breathwork, 

trauma release en nonviolent communication.   

 

Marianne van Wetter 

Marianne is oprichter van MyQuest en de 

MyQuest Foundation.  

Marianne is een meester in coaching en 

programmaontwikkeling. Ze is respectvol en 

doortastend. Kenmerkend is hoe ze een scherp 

analytisch vermogen koppelt aan een groot 

lichaamsbewustzijn. ‘Going for fulfillment is a 

radical act’ is haar lijfspreuk.. Een ‘breathtaking 

action’ van Marianne neem je met plezier aan.  

  

Marianne is gecertificeerd Co-Active coach en 

opgeleid in Systemisch Werk, talentontwikkeling, 

Motiverende Gespreksvoering en embodied 

learning. 

 

 

 

 

 

 

 


