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                                                        Programma Module 4 

De rol van waarden in veranderprocessen 

Op zoek naar onze drijfveren 

 

 

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. 

An Verlinde is als geen ander deskundig op het terrein van waarden en organisatieontwikkeling. Als 

wetenschapper en consultant begeleidt ze internationale CEO’s. Als lid van de Ponticale Raad was ze 

een van de hoogst geplaatste vrouwen aan het Vaticaan en heeft ze in een bijzondere omgeving van 

macht en waarden gefunctioneerd. Zij neemt ons op boeiende en interactieve wijze mee in de 

zoektocht naar de kernwaarden en drijfveren die ons door opvoeding of opleiding zijn meegegeven 

en confronteert ons met de wijze waarop we deze kunnen inzetten in tijden dat het lastig wordt. En 

ze laat ons zien hoe waardesystemen binnen een organisatie werken en hoe die functioneel kunnen 

worden gemaakt in tijden van verandering  

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 An Verlinde op 18 oktober bedragen € 289,00, excl 

BTW, inclusief borrel na afloop.  

Vrijdagmiddag 18 oktober 2013  

van 13.30 tot 17.00 uur 

Gastspreker Dr. An Verlinde 

Criminologe, Antropologe en Sociaal Psychologe, 

voormalig lid van de Pontificale Raad voor 

Gezondheidszorg aan het Vaticaan 
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Uitnodiging 

Deze uitnodiging verzenden wij aan een selectie contacten uit ons persoonlijk netwerk. Het betreft 

bestuurders, (top)managers en opinieleiders, werkzaam in het publieke en het private domein van 

wie wij de inschatting maken dat  zij op zoek zijn naar een verdieping van het persoonlijk leiderschap, 

of behoefte hebben aan inspirerende en uitdagende bijeenkomsten die  “de zaag scherp houden”. 

Mocht u deze uitnodiging willen doorsturen aan relaties in uw eigen netwerk van wie u vermoedt dat 

dit hen zal aanspreken, dan stellen we dat zeer op prijs.  

 

Het maximaal aantal deelnemers aan de modules is 30 per keer, waardoor de bijeenkomsten altijd 

een intiem en interactief karakter krijgen. Doordat u per keer kunt inschrijven op de modules, kan de 

groep per keer wisselend van samenstelling zijn, hetgeen bijdraagt aan interessante ontmoetingen 

en de kans om uw persoonlijk netwerk verder te ontwikkelen. 

 

Bent u geïnteresseerd? Meldt u dan snel aan, het aantal plaatsen is beperkt! 

   

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Johan Bouwmeester en Marianne Luyer 

 

 

 

 

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

 


