Verslag van Leadership Event en Boekpresentatie
Waardegedreven Leiderschap: varen op het moreel kompas

Almere, 15 juni 2012

_________________________________________________________________________________
______

WTC Carlton: meeting and congress centre at a unique WTC location

Op vrijdagmiddag 15 juni 2012, ontving demissionair minister drs. Liesbeth Spies van BZK
het eerste exemplaar van het boek Waardegedreven Leiderschap, van Johan Bouwmeester en
Marianne Luyer tijdens een Leadership Event op de hoogste verdieping van het WTA Almere.
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Johan Bouwmeester en Marianne Luyer openden het LEADERSHIP EVENT met een
presentatie van de kernbegrippen van waardegedreven leiderschap:
moreel kompas – moed – verbinden - vormkracht
Daarop volgde een paneldebat waarin vijf van de acht leiders in het publieke domein, die in
het boek zijn geïnterviewd, openhartig vertelden over de waarden die hen drijven en eigen
praktijkvoorbeelden gaven van hun ervaring met leiderschap:

Vlnr: Coen Abbenhuis, Erik Gerritsen, Anja Grootoonk, René Peeters en Wim Littooij.

De paneldiscussie werd gevolgd door een levendig gesprek met de ongeveer 100
aanwezigen; bestuurders, wethouders, directeuren, managers, professionals in de zaal;
allemaal mensen die bewust aan organisatieveranderingen werken.
Er werden vragen gesteld over specifieke ervaringen, wat werkt wel en wat werkt niet, over
het omgaan en inhoud geven aan leiderschap aan de mensen om je heen, over het niet met
de stroom en morele en politieke hypes van het moment meegaan en over de rol van
‘toeval’.
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‘Het was boeiend van begin tot het einde!’, was een veel gehoorde uitspraak.
Precies om 17.00 uur kwam minister Spies en nam het eerste exemplaar van het boek in
ontvangst.
Na afloop van het formele programma een gezellige netwerkborrel, muzikaal omlijst door de
Straussvogels. Deze twee jonge musici van het Almeers Jeugd Symphonie Orkest, Joachim van Dijk
en Hugo Maat, speelden een licht klassiek repertoire.
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Ons aanbod
Marianne Luyer en Johan Bouwmeester attenderen u graag op hun aanbod in Waardegedreven
leiderschap:
1. Het boek

Dit toegankelijk geschreven boek, vol inspirerende praktijkvoorbeelden zet aan tot reflectie en leent
zich uitstekend als gangmaker voor een gesprek in uw Raad van Toezicht, uw directieteam of MT.
Het boek is een uitgave van Mets & Mets Uitgevers en te bestellen à € 24,50,
inclusief verzendkosten via:
http://www.metsenmets.nl/boeken/boeken waardegedrevenleiderschap.html

2. In Company Leiderschapsprogramma;
op maat gemaakt voor uw MT, Directieteam, Raad van Bestuur, of Raad van Toezicht
In overleg met u kunnen wij een leiderschapsprogramma bieden dat de inspirerende kern vormt van
bijvoorbeeld een strategische heroriëntatie, een reorganisatie, een bezuinigingsopdracht of een
ander ingrijpend veranderingsproces dat een groot beroep doet op de leiderschapskwaliteiten in uw
organisatie.
3. Leiderschapsprogramma; open inschrijving
De eerst volgende editie van het leiderschapsprogramma Waardegedreven leiderschap, met open
inschrijving, start in september 2012.
Voor het volledige programma en een inschrijvingsformulier, zie:
www.waardegedrevenleiderschap.nl/leiderschapsprogramma
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4. Coaching
Op zoek naar uw eigen moreel kompas en sturende waarden of behoefte aan reflectie op de
ontwikkeling van uw persoonlijk leiderschap? Onze visie op de ontwikkeling van waardegedreven
leiderschap en ‘de reis van de held’ laat een nieuw licht schijnen op uw vraagstukken en uitdagingen.

5. Lezingen en dialoogsessies
Heeft uw organisatie of uw team behoefte aan een inspiratie en reflectie op (persoonlijk)
leiderschap? Wij verzorgen graag lezingen en (aansluitende) dialoogsessies over ‘de reis van de held’
en de ontwikkeling van waardegedreven leiderschap. Altijd op maat gesneden en refererend aan de
actualiteit.

Nadere informatie en contact
Voor meer informatie of een vrijblijvend verkennend gesprek:
Marianne Luyer:
Johan Bouwmeester:

06-53783868; marianneluyer@mli-intermanagement.nl
06-51851376; johan.bouwmeester@dewerkdenkers.nl

Of bezoek onze website:
www.waardegedrevenleiderschap.nl
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