
Moreel kompas als innerlijke kracht  
 
In deze vijfde module uit leergang 3 over Waardegedreven Leiderschap worden de 
deelnemers veelvuldig aan het werk gezet. En hoe! Dr. An Verlinde maakte op heel 
persoonlijke en treffende wijze duidelijk welke invloed de eigen identiteit heeft op 
leiderschap. 

 
Marianne Luyer heet iedereen welkom en laat de deelnemers zich voorstellen aan de hand 
van het thema ‘wat was voor jou een sleutelmoment’. Dit vormt direct een goede 
introductie op het programma, omdat deze middag het spanningsveld tussen de druk van 
buiten en de passie van binnen centraal staat. Hoe hou je je staande onder grote druk en 
wat maakt dat je de veerkracht had om voor jezelf en je waarden te kiezen? 
 

Dr. An Verlinde, gedurende 20 jaar 
hoogste vrouw in het Vaticaan, 
vertelt vervolgens over het 
fenomeen dat veel organisaties niet 
meer de waarden 
vertegenwoordigen van waaruit ze 
zijn ontstaan. Dit leidt tot 
discrepantie en vervreemding, en 
tot de noodzaak om bewust te zijn 
van het eigen moreel kompas.  
Passie is dus een sterke drijfveer in 
ons denken en handelen. Volgens 
An bestaat passie uit:  

- bezieling 
- persoonlijke ervaring  
- wensen naar je toe laten 

komen  
- kracht om te veranderen  
- intentie/aandacht/geen 

spanning 
- droom  
- flow   

 
 

 

 
 
 
Hieronder ligt een palet aan waarden die ons moreel kompas sturen. Dit kan alleen als je 
een gezonde kernbasis hebt op de vier dimensies: fysiek, sociaal, psychisch en spiritueel.  
 
De diverse oefeningen geven de deelnemers een dieper inzicht en levert mooie reacties op: 
 
‘Verbazingwekkend hoe sterk de veerkracht is als die gestoeld is op innerlijk weten’ 
 
‘Hoe val je terug op je eigen waarden en wat doe je wel en niet in extreme omstandigheden’  
 
‘Wat een ontdekkingsreis; je kunt meer als je bij jezelf blijft en dan bereik je de beste 
resultaten voor jezelf én voor de ander’ 



 
‘Voeling met wat er echt gebeurt zorgt dat je verantwoordelijkheden en taken beter kunt 
uitvoeren’  
 
Narratieve verhalen zijn krachtiger dan bespiegelingen en de wijze waarop An vertelt komt 
diep bij de aanwezigen aan en geeft deze energie en inspiratie om hun weg vanuit passie te 
vervolgen. Een andere dimensie aan leiderschap is vandaag aan de orde gekomen.  
 
 
Johan Bouwmeester sluit de bijeenkomst af met een reflectie op de waardevolle 
ontmoetingen die deze middag hebben plaatsgevonden. Het is bijzonder om te zien hoe 
mensen die elkaar nog niet eerder hebben ontmoet, zich zo kwetsbaar naar elkaar open 
durven stellen. Daarin schuilt een enorme kracht.  
Hij sluit vervolgens de bijeenkomst af door de deelnemers uit te nodigen om nog even 
informeel na te praten. Vanwege het prachtige weer konden we dat doen op het terras van 
het romantische en authentieke kasteel Huize Harmelen.  
 
Noteer vast in uw agenda: vrijdagmiddag 22 mei, module zes met prof.dr. Cees Zwart, van 
13.30 tot 17.00 uur! 
 
 

 
 
 
 


