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Sturen op Resultaat en Waarden: over de spanning tussen materie 

en geest 

 

 

 

 

In ons boek over waardegedreven leiderschap¹ staat het moreel kompas centraal. Maar hoe 

ontwikkel je dit moreel kompas en over welke waarden en waardesystemen hebben we het dan? 

Succesvolle leiders hebben een helder besef van het eigen waardestelsel en zijn in staat dat zichtbaar 

te maken in de praktijk van alledag. Maar continu blijft ook voor hen de vraag: hoe blijf ik koersvast? 

Hoe krachtig en kwetsbaar durf ik te zijn?  Handelen vanuit een persoonlijk moreel kompas betekent 

steeds weer leren, ontdekken, doorgaan, incasseren en groeien. Op die manier worden de kardinale 

deugden beoefend, die als de spaken van een wiel de essentie zijn van (publiek) leiderschap. 

Govert Buijs spreekt over onze tijd in termen van ‘begrijp de pijn’. Hij bedoelt daarmee: benader de 

vraagstukken (economisch, politiek) niet alleen analytisch, maar ook empathisch. In hoeverre zijn 

politici en bestuurders in staat ‘sich zu verstehen’ tot de ander en tot de problematiek die zich 

aandient? 

In deze bijeenkomst gaat het om de grondhouding van de bestuurder/leider.  Onlangs is weer een 

artikel van Govert Buijs verschenen, getiteld ‘Vingerwijzingen voor een vertrouwwekkend 

bestuurder’. Daarin gaat het om het belang van een goede grondhouding. Dat is belangrijker dan 

(gedrags-)codes. Een bestuurder mag niet zich niet verschuilen achter allerlei zogenaamde 

‘onvermijdelijkheden’. Wezenlijk voor goed bestuur is dat iemand zegt: ‘Hier sta ik, ik kan niet 

anders’. En niet: ‘hier sta ik, het kan niet anders’.  

En hier komt het belang van het moreel kompas weer aan de orde. Integriteit, rechtvaardigheid, het 

kunnen hanteren van het machtskruis, dit alles moet tot de bagage horen van een ieder die leiding 

geven. Dan wordt leiderschap leiding geven aan veranderingen, daar waar onrechtvaardigheid zich 

Vrijdagmiddag 15 november 2013  

van 13.30 tot 17.00 uur 

Gastspreker Prof. Dr. Govert Buijs 

Hoogleraar Politieke Filosofie aan de VU. Publiceert 

regelmatig en spreekt over ‘De banaliteit van het 

management’, over het belang van taal, 

domeinkenmerken, systeemimmuniteit en ‘Agape’ als 

gemeenschapsbegrip. 
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voordoet. In onze tijd zien we die vormen van onrechtvaardigheid veel, vooral daar waar systemen 

en systeemtaal dominant is boven de menselijke taal, de leefwereld van professionals, patiënten, 

leerlingen, cliënten.  

Prof. dr. Govert Buijs nodigt u uit om met hem mee te denken langs deze lijnen, en op zoek te gaan 

naar uw stijl van leiderschap, uw keuzes, zodat ook u kan zeggen: ‘Hier sta ik, ik kan niet anders’.  

 

 

¹ Waardegedreven leiderschap: varen op het moreel kompas, Johan Bouwmeester & Marianne Luyer, Mets&Mets 2012 

De leergang Waardegedreven leiderschap, varen op het moreel kompas  

Deze workshop is een  module van de leergang Waardegedreven Leiderschap, varen op het moreel 

kompas. Aan iedere module kunt u ook apart deelnemen. Wij bieden tevens verschillende opties tot 

coaching en intervisie aan in aanvulling op de reeks bijeenkomsten. Een uitgebreid overzicht van de 

inhoud van de totale Leergang is separaat bij ons verkrijgbaar. Zie ook 

www.waardegedrevenleiderschap.nl 

De kosten van deelname aan de workshop van Govert Buijs op 15 november bedragen € 289,00, excl 

BTW, inclusief borrel na afloop. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Johan Bouwmeester en Marianne Luyer 

 

 
*Genoemde bedragen zijn allen excl BTW  
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