
Kort verslag van de bijeenkomst over De Reis van de Held, met Marc van den 

 Hoop, 21 november 2014

Op een mooie zonnige herfstdag vindt de workshop de ‘Reis van de Held(in)’ plaats; de derde module 

uit de serie Waardegedreven Leiderschap. Huize Kasteel Harmelen biedt wederom een perfecte 

ambiance voor dit zeer actuele onderwerp.  

Johan Bouwmeester opent de bijeenkomst 

door de deelnemers te betrekken bij een 

dialoog die hij heeft met dr. Paul Meijs, 

spreker bij onze bijeenkomsten over ‘Macht 

en Machiavelli’. De dialoog gaat over Plato 

en Machiavelli, hoe zouden zij denken over 

de verhouding ‘moraal en macht’? Deze 

dialoog brengt ons in gesprek over de vier 

kardinale deugden, die als ze met elkaar in 

verbinding zijn, evenwicht en balans in ons 

leven brengen. Deze deugden beoefenen 

maakt ons telkens sterker en evenwichtiger. 

Om die deugden te beoefenen is het nuttig 

om het leven te zien als een permanente 

reis. Een grote reis, waarbinnen diverse 

kleinere reizen plaatsvinden. En elke reis 

brengt ons vele leermomenten. Daarbij 

helpt ons het concept van de ‘Reis van de 

Held’ van Campbell. Dan wordt inzichtelijk 

welke fasen we telkens doorlopen, en welke 

deugd we dan beoefenen. De reis is een 

uitnodiging om tegengestelde belangen te 

overstijgen, om met paradoxen te kunnen 

omgaan. 

 

 

Johan stelt de deelnemers de vraag: ‘Bij paradoxale vraagstukken word je op jezelf teruggeworpen 

en welke keuzes maak je dan? Om dit goed te kunnen doen moet je jezelf goed kennen, weten welke 

waarden jouw gedrag sturen, en dat is het moeilijkste van het leven’.  Met de vraag ‘welke paradox 

houdt jou momenteel bezig’, start de introductieronde. Dit levert al veel inzicht gevende vragen op 

en een aantal scherpe en herkenbare paradoxen uit de dagelijkse praktijk.  

Hierna neemt gastspreker Marc van den Hoop de leiding over met een spectaculair videofragment 

van een surfer achter een speedboot, die uiteindelijk op een enorme golf terecht komt. Een 

fantastische metafoor voor het vraagstuk of je nu vrijwillig of door omstandigheden in moeilijke 

situaties terecht komt.  

 



Uiteindelijk gaat het erom hoe je veilig aankomt en dat is de grote uitdaging in het verhaal van de 

reis.  

Marc vertelt over de twaalf verschillende fasen van de reis, welke van proloog tot elixer verloopt. Het 

lastige is dat in de realiteit de fasen niet zo scherp afgetekend herkenbaar zijn en dat er sprake is van 

verschillende reizen die gelijktijdig plaatsvinden. Bijvoorbeeld de reis van IK speelt zich af binnen het 

TEAM en de ORGANISATIE, die allen in een andere fase van de reis kunnen zitten. De kunst is hier 

aandacht voor te hebben, zodat je er op de juiste wijze mee kunt omgaan. 

Aan de hand van aansprekende videofragmenten geeft Marc daarna toelichting op verschillende 

leiderschapsstijlen: ‘Het verhaal ‘Reis van de Held’ is zo toepasbaar in het dagelijkse leven. De 

herkenbaarheid maakt de ‘Reis’ ook troostend; als je in een moeilijke periode zit of vlak voor een 

drempel staat’.  

De paradoxen in het model worden toegelicht met fragmenten uit de Deense serie Borgen, waarin de 

premier steeds moet balanceren tussen dilemma’s.  

Omgaan met paradoxen moet je leuk vinden, zegt Marianne Luyer. Juist in die spanning, in die 

ambiguïteit, zit de kern van het leven. Probeer de verleiding te weerstaan om direct te kiezen voor 

één van de polen, maar blijf zoeken naar een bovenliggende oplossing. Dat brengt ons allemaal 

verder. Dat is de uitdaging die we waardegedreven leiderschap noemen. 

Vaak komt deze uitdaging pas naar voren als je gedwongen wordt. Het is beter om hier vooraf in te 

investeren. Johan: ‘Onbewust zijn mensen vaak bang voor weerstand en beginnen ze er dus niet aan. 

Pas als je op pad gaat en steun vraagt kom je er doorheen’.  

Veel te snel is deze middagsessie voorbij gegaan. De deelnemers zijn het unaniem met elkaar eens; 

een enorm inspirerende en verrijkende middag in alle opzichten! 

De volgende bijeenkomst staat gepland op 23 januari 2015.  

Dan is de gastspreker dr. An Verlinde, criminologe, psychologe, verpleegkundige, en 20 jaar 

verbonden geweest aan het Vaticaan bij de Raad voor de Gezondheid. Zij spreekt dan over het belang 

van waarden in veranderprocessen.  

Locatie: Kasteel Huize Harmelen. Aanvang 13.30 uur. 
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