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Impressie van het mini-symposium en boekpresentatie 6 oktober 2017, WTCAlmere 

 

 

‘Waardegedreven leiderschap is een genot om te lezen. Het boek geeft een mooi inkijkje in de oude 

filosofische deugden en ik denk dat die nu en in de toekomst relevant zijn en blijven. Codes ten spijt blijkt 

keer op keer dat het ons mensen met onze (on)deugden lastig valt in de praktijk ‘het goede’ te doen. Moet 

dan ook meteen denken aan een bijbels spreekwoord : wie zonder zonde is werpe de eerste steen... heel 

bruikbaar voor managers, bestuurder en toezichthouders’.  

Mr. Olaf Smits van Waesberghe 

Directeur Nationaal Register 

 

 

‘In mensen verankerde waarden’ 

Integer gedrag en integer handelen staan hoog op de agenda bij de overheid en bij maatschappelijke 

organisaties. Integriteit en waardeoriëntatie zijn dus het meest effectief is als ze verankerd zijn in een dieper 

waarden-en normenpatroon van mensen zelf. Die verankering is de inzet van het boek ‘Waardegedreven 

leiderschap; Dansen met licht en duisternis’ . *) Lees de hele recensie via de link www.waardegedrevenleiderschap.nl 

of in de bijlage.  

 
drs. Jan Eerbeek 
 
Emeritus hoofdpredikant bij het ministerie van Veiligheid en Justitie 
Oprichter van Exodus Nederland, een landelijk nazorgprogramma voor gedetineerden en ex-gedetineerden 

 

 

 

                       

 

 

 

De boekpresentatie werd goed bezocht. Ruim 80 mensen waren aanwezig om met ons dit moment te vieren. 
Het boek is een opvolger van het eerste boek  ‘Waardegedreven Leiderschap, varen op het moreel kompas’, 
dat in 2012 is verschenen. Het thema bleek aan te slaan, en vooral ons onderzoek naar wat het moreel kompas 
is en hoe je het leven en werken vanuit je eigen moreel kompas kan beoefenen, heeft veel belangstelling 
gekregen. Dank zij die belangstelling hebben wij onze kennis, ervaringen en werkvormen verder kunnen 

 

    De heer drs. Arno Visser 

President van de Algemene Rekenkamer 

neemt het eerste exemplaar in ontvangst. 

https://www.waardegedrevenleiderschap.nl/
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ontwikkelen en uitbreiden. Dat heeft geleid tot dit tweede boek. 
 
‘Bij moreel kompas, sturen op innerlijke integriteit, is ook van belang het begrip ‘decorum’, aldus Arno Visser. 

Over dit begrip, het decorum, wat dat is en wat de functie daarvan is in relatie tot deugden en integriteit, werd 

intensief doorgesproken aan de tafels. Maar er werd niet alleen gesproken, er werd ook geluisterd naar gitarist 

en poëtisch songwriter Alain Fournier.  

Hij vertelde over de door hem zelf gecomponeerde liederen die  geïnspireerd zijn door het werk van 

Shakespeare, Keats en Dylan. De oprechtheid en de intensiteit van de muziek en de teksten heeft een grote 

indruk gemaakt. Daardoor werden de gesprekken afgewisseld met momenten van intense stilte en aandacht.  

 

   

 

 
 

    

 

Monitor Waardegedreven Organiseren 

 

Bestuurder Anja Pijls van XONAR neemt het boek in ontvangst. 

De monitor Waardegedreven Organiseren is ontwikkeld in samenwerking met XONAR en wordt nu in de markt 

gezet. We zijn Anja Pijls en XONAR zeer erkentelijk voor het vertrouwen waarmee wij hebben kunnen 

samenwerken. De Monitor voorziet in de lastige vraag hoe veranderprocessen, die een kanteling van de 

besturing betekenen, gevolgd kunnen worden,  zodat optimaal de juiste interventies kunnen worden bepaald. 

Het is geen traditioneel management instrument; de Monitor volgt organisatie- en teamontwikkeling op niveau 

van waarden, kwaliteit van karakter en teamontwikkeling.  

 

Inspiratiesessie Innerlijke Integriteit & Integriteitskompas 

Ons big data instrument Integriteitskompas loopt op dit moment als pilot bij diverse organisaties. We starten 

altijd met een Inspiratiesessie Innerlijke Integriteit voor de beslissers en de professionals die ermee willen gaan 

werken. Voor meer informatie: neem contact op met ons. 

 



       
 

                                                                                    www.waardegedrevenleiderschap.nl 

 

3 

Open leiderschapsprogramma in Harmelen 

Het 5-jarig programma ‘Waardegedreven Leiderschap, varen op het moreel kompas’ willen we een waardige 

opvolging geven.  

We ontwikkelen op basis van het tweede boek een nieuw programma dat in het voorjaar van 2018 van start zal 

gaan. Harmelen is voor velen van u inmiddels een begrip geworden. Het betekent: goede inhoudelijke 

bijeenkomsten in een heel bijzondere omgeving met aandacht voor elkaar. De eigenaren van Kasteel Huize 

Harmelen verzorgen de deelnemers met fantastisch eten en drinken. Het mooie is dat we al aanmeldingen 

hebben voor deelname aan dit programma, terwijl de ins-en-outs nog bekend moeten worden gemaakt. 

Laat ons weten als je interesse hebt. Voeg je bij het gezelschap dat bekend is met de bijeenkomsten in 

Harmelen. In januari 2018 ontvangt u meer informatie over dit programma.  

 

Waardegedreven Toezicht 

Inmiddels zijn we ook bekend bij toezichthouders als het gaat om waardegedreven toezicht. De 

koepelorganisaties in de publieke sector, NVTZ, VTW en NVTOI-NVTK hebben ons gevraagd programma’s te 

verzorgen. Het Nationaal Register heeft gevraagd een bijdrage te leveren aan een nieuw programma: High 

Level Toezicht.  Netwerk The Midfield van Prof. dr. Goos Minderman heeft ons uitgenodigd actief te 

participeren en inhoudelijke bijdragen te leveren 

 

Jaarwisseling 

Voor ons was 2017 een mooi, zingevend en productief jaar. Wij danken een ieder met wie wij mochten 

samenwerken en ontmoeten voor hun vertrouwen en inspiratie.  

 

Voor de komende feestdagen en jaarwisseling wensen wij u mooie dagen met veel momenten van Licht 

 

 


