
Arjan van Lit

Mijn overtuiging
“Het is mijn overtuiging dat (professionele) ontwikkeling 
van mensen zich vertaalt in versterking van hun 
veerkracht. Deze veerkracht is bepalend voor de manier 
waarop zij zowel individueel als in teamverband de 
“rukwinden van het leven” opvangen.”

De feiten:
Sinds 1988 actief als organisatieadviseur.

⦁ Meer dan 27 jaar ervaring met:

⦁ De ontwikkeling en uitvoering van selectie– en ontwikkel assessments 
in zowel profit als not-for-profit organisaties;

⦁ Het ontwerp en de uitvoering van management-development 
programma’s;

⦁ Coaching van managers

⦁ De laatste vijf jaar:

⦁ De afgelopen vijf jaar bij ca. 70 organisaties meer dan 250 
assessments uitgevoerd voor een breed scala aan management 
functies;

⦁ Waarvan 40% op eindverantwoordelijk niveau, waaronder 34 
gemeentesecretarissen, maar ook directeuren/bestuurders van 
woningcorporaties, SW bedrijven en onderwijsinstellingen;

⦁ 50%  functies op afdelingsmanagement niveau direct onder de 
algemeen directeur/bestuurder, 10% overig;

⦁ Developement centres met 10 tot 12 deelnemers;

⦁ Diverse workshops en ontwikkelprogramma’s met managementteams

⦁ Projecten in de politiek bestuurlijke omgeving.

Profiel 
Arjan van Lit (1954) is als senior management consultant gespecialiseerd in het 
beoordelen en ontwikkelen van mensen in een organisatorische context. 
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Arjan van Lit is vooral betrokken bij projecten gericht op de (interne) mobiliteit 
van mensen. Hij is actief als consultant, coach, facilitator en trainer bij 
organisaties in zowel de profit als not-for-profit sector. 

Hij begon zijn carrière in de adviessector in 1988 bij Mercuri Urval, daar was hij 
verantwoordelijk voor werving en selectieprojecten, management development en 
mobiliteitsprojecten. Hij werkte en werkt voor een groot aantal nationale en 
internationale organisaties. 

Werkervaring
2008- VanLit Management Consultants B.V. 

Senior consultant/directeur
2000-2008 ASI Consulting Netherlands (tot 2003 tevens WagenaarHoes 

Organisatieadviseurs)
Senior Consultant

1995 - 2000 VanLit Management Consultants B.V. (Vanaf mei 1999 partner 
Chester Crewe B.V.)
Senior consultant/directeur

1993 - 1995 Intron Instituut voor Materiaal en Milieuonderzoek B.V. (Sittard, 
Houten en Geldermalsen)
Business Manager (Interim-managementfunctie)

1988 - 1993: Mercuri Urval B.V. Maastricht
Senior Consultant

1987 -1988: Gemeente Maastricht
Senior Financieel Beleidsmedewerker

1980 - 1987: Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (vanaf 1 januari 
1984 Gemeente Almere)
Beleidsmedewerker financiële planning en scenario’s 

1978 - 1979: Centraal Bureau voor de Statistiek te Voorburg
Statistisch Analist overheidsfinanciën.

1975 - 1978: Nestlé Nederland B.V. te Rotterdam
Planner productie en logistiek

Opleiding

MO-Economie (1980)
NIMA-A (1984)
NIMA-B (1986)
Accreditatie California Psychological Inventory (CPI) (1998)
Accreditatie KOAN-Personality Indicator (2001)
Accreditatie MBTI/ALTI (2001)

Diversen
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Militaire Dienst: 5/74 - 10/75
Reserve-officier, Kapitein der Artillerie b.d.

Publicaties

1998 Tijdschrift voor Marketing juni 1998: Alle Neuzen naar de Klant, Hans 
Kasper, Arjan van Lit, Ko de Ruyter

2012 Sport Bestuur en Management: Waarom Sportverenigingen?
2014 Sport Bestuur en Management: Leeromgeving, safety of security?

Lidmaatschappen

⦁ NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid)
⦁ Mars & Mercurius

`s-Hertogenbosch, maart 2016
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