
 

 

C.V. Hans Frints 
 
Profielschets 
 

 

Contact maken, meebewegen, richting geven en 
loslaten. Deze woorden, ooit geleerd van een Aikido 
meester, zijn essentieel voor mij èn mijn werk als 
change management consultant en trainer/coach. 
Ik help mensen graag om van binnen uit in beweging 
te komen, ergens echt voor te gaan staan en “met 
een twinkeling in de ogen” te leven en werken. 
 

Als (change management) consultant put ik uit mijn rijke ervaring en breng ik mijn 
inzichten over organisaties, psychologie en change management bij elkaar. De stijl 
die mij kenmerkt is werken met diepgang en humor, het snel kunnen doorgronden 
van situaties en patronen èn het altijd zien van mogelijkheden. Ken je dat grappige 
TED Talk filmpje van 3 minuten, over "The first follower, how to start a movement?" 
Ik ben zo’n first follower die samen met een leidinggevende de boel ècht op gang 
brengt.  
 
Als (executive) coach zoek ik graag mee naar je diepere motivatie en inspiratie, naar 
“wat jou zin geeft” en wat je wilt bereiken. Ik heb het vermogen om te confronteren 
op een manier die zowel concreet en duidelijk is, als uitnodigt tot reflectie. Ik hou 
van echtheid en levensenergie; als mensen vol overgave zijn. Fascinerend! Steeds 
weer denk ik aan dit prachtige gedicht: 
  
Vraag niet aan de wereld, wat de wereld van jou wil. 
Vraag in plaats daarvan aan jezelf, wat jou echt tot leven brengt. 
En ga dat dan doen, dat wat jou echt tot leven brengt. 
Want dat is wat de wereld nodig heeft: mensen die werkelijk leven. 
 
 
Hobbies en nevenfuncties 
Hardlopen, wandelen (zee, bergen, bos), yoga/meditatie 
 
 
Achtergrond 
Ik ben opgeleid op verschillende gebieden. Heb intuïtief mijn eigen pad gevolgd 
waarbij ik steeds de vernieuwing zocht, op basis van mijn interesse. Ik studeerde 
oorspronkelijk Informatica en IT auditing en werkte succesvol bij een groot 
advieskantoor. Daarna kwam er een crisis en maakte ik zowel persoonlijk als 
professioneel een omslag door. Ik verlegde mijn focus naar veranderprocessen in 
organisaties en wat daarin voor mensen mogelijk is. Volgde een opleiding op het 
gebied van organisatieontwikkeling (Mastergraad in Change Management). Mijn 
interesse voor leiderschap en het diepgaand werken mensen groeide. Ik volgde 
prachtige op persoonlijke en professionele ontwikkeling gerichte opleidingen (NLP, 
Transactionele Analyse, familie- en organisatieopstellingen) en scholing op het gebied 
van mindfulness, yoga en meditatie. Ik vind het geweldig om in mijn werk uit die 
rijke achtergrond te putten. 
 



 

 
Oorspronkelijke opleidingen 
- VWO, Rythoviuscollege Eersel (1982) 
- Bachelor of Information Science, HIO Eindhoven (1986) 
- Postdoctorale opleiding EDP Auditing, VU Amsterdam (1991) 
 
Organisatie ontwikkeling & veranderkunde 
- Mastergraad in Change Management, Sioo Utrecht (1998) 
- Organisatie opstellingen, Bert Hellinger Instituut Nederland (2004) 
- Toepassing systeemtherapeutische principes in advieswerk, J. Choy (2001) 
- Accreditatietrainingen OCI (cultuurdiagnose) en LSI (LifeStyle) (2001) 
- Lid Orde van Organisatiekundigen en –Adviseurs (OOA) 
 
Psychologie & persoonlijke begeleiding 
- Leergang professioneel coachen, School voor coaching (2001) 
- Drie jarige basisopleiding (TA, NLP, Systemisch Werk) en certificatie tot NLP 

Practitioner, Phoenix (2002-2005) 
- Vervolgopleidingen bij Phoenix (2006-2010) 

o Bewegingen van de ziel (Masterclass voor ervaren coaches) 
o Diagnostiek als venster (DSM IV) 
o Professionele Begeleiding (meesterschap in coaching & therapie) 
o Systemisch Werken (familie opstellingen) 

- Geregistreerd counsellor (NVPA) 
 
Mindfulness, yoga & meditatie 
- Certified Meditation Teacher, Chopra Centre California, dr. Deepak Chopra MD & dr. 

David Simon MD (2008-2009) 
- Mindfulness Based Stress Reduction, Chris Grijns Amersfoort (2011) 
- Opleiding tot Yoga docent, Saswitha Bilthoven (2014-2017) 
 
Talen 
Nederlands, Engels en Duits: vloeiend. Frans gemiddeld. 
 
 
 
Werkervaring 
2009 – heden Mede oprichter van Source Leadership en Source Leadership 

Opleidingen. Website: http://www.source-leadership.nl.  
Zeer ervaren trainer en coach op het gebied van persoonlijk 
leiderschap. Bedenker en begeleider van in-company programma’s 
waarbij persoonlijk leiderschap zowel de hefboom als de verbindende 
schakel is voor realisatie van de strategie of een grote verandering. 
Change management consultant. 
Naast mijn werk in Nederland, ben ik ook internationaal werkzaam. 
Ontwikkelaar en trainer van het open leiderschapsprogramma 
OnPurpose. Website: http://www.onpurpose.nu. 
 

2001 - 2009 Energy4Change, praktijk voor persoonlijk leiderschap en organisatie 
ontwikkeling. Zelfstandig gevestigd trainer, coach en adviseur. 
Verzorgen van trainingen op het gebied van persoonlijk leiderschap. 



 

Teamcoaching. Ontwerp, veranderkundig advies en begeleiding van 
organisatie ontwikkelingstrajecten in diverse rollen (adviseur, project 
leider, facilitator). Persoonlijk coach van managers en professionals. 
Enkele bijzonderheden: 
- Vele jaren begeleider van familie- en organisatie opstellingen 
- Reviresce Opleiding Leiderschap als levenshouding (samen met 

Groen en Partners ca. 100 mensen opgeleid). Ontwerp, training, 
intervisie, supervisie; 

- Verbonden aan Sioo (http://www.sioo.nl). Mede ontwerper van het 
opleidingsprogramma “In de Wind” voor senior consultants. 
Intervisiedocent. Leermanager van eerste vier leergangen en 
trainer van workshop Persoonlijk Leiderschap.  

 Intervisiedocent Sioo basisopleiding voor adviseurs. 
- Trainer in internationaal leiderschapsprogramma Leader Academy 
 

1999 - 2001 Molenaar & Lok Consultancy, managing consultant & lid van MT 
verantwoordelijk voor HRM. Begeleiding grootschalige organisatie 
ontwikkelingstrajecten vanuit diverse rollen: adviseur, sparring 
partner directie, projectmanager. Verzorgen van trainingen en 
workshops op gebied van verandermanagement, adviesvaardigheden 
en persoonlijk leiderschap 
 

1995 - 1999 BSO/Advies & later Origin/Consulting management of change 
practice. Senior adviseur, trainer en coach in organisatie 
ontwikkelingstrajecten. 
 

1987 - 1995 (Moret) Ernst & Young, senior IT auditor en senior manager. 
Rekencentrum audits, security audits, management advies voor groot 
aantal vooraanstaande ondernemingen in binnen en buitenland 
(België, Duitsland, Zwitserland en de Verenigde Staten). Mede 
oprichter van een landelijke IT-audit specialisten afdeling. 
 

1986-1987 Militaire Dienstplicht. ROAG Officier bij de accountants- en edp 
audit dienst van het Ministerie van Defensie in Den Haag. 
 

 
 
Personalia 
Voornamen: Johannes Peter Guillaume (Hans) 
Achternaam: Frints 
Burgerlijke staat:  Gehuwd, drie kinderen  
Woonplaats: Soest 
Geboortedatum:  10 juni 1964 
 


