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Op donderdag 15 mei organiseerden Marianne Luyer en Johan Bouwmeester in het kader 

van hun leergangen Waardegedreven Leiderschap een Leiderschap Event in het Singer 

Museum, Laren.  

 

 

 

‘Ik hoop dat jullie eerst de tijd hebben genomen om deze bijzondere expositie te bezoeken. ‘Mauve tot Mondriaan’ toont de 

mooiste kunstwerken die rond de eeuwwisseling door de kunstenaarskolonie Laren-Blaricum zijn gemaakt en brengt veel 

verschillende opvattingen over schilderkunst bij elkaar.  

Je ziet stijlen die botsen en ook dat nieuwe stijlen ontstaan zijn uit mixvormen. Een ontwikkeling die we ook zien in 

leiderschap en waarmee wij jullie vandaag willen inspireren’.  

Met deze woorden heet Marianne Luyer de aanwezigen welkom.  

 

De periode rond de eeuwwisseling 100 jaar geleden was ook een bijzondere periode in de geschiedenis waarin veel 
gebeurde. Grote ontwikkelingen en verschuivingen op wetenschappelijk, sociaal, politiek en economisch vlak. ‘Weliswaar in 
een andere vorm, maar vergelijkbaar met de huidige tijd, waarin op allerlei terreinen fundamentele transities aan de orde zijn.  
Er is van alles aan de hand; crisissen, veranderingen, oude systemen die niet meer lijken te passen op de uitdagingen van 
de 21

e
 eeuw’.  

 

 

Aan de hand van enkele citaten vergelijkt Johan 
Bouwmeester de oude periode met het heden; een 
periode van verandering waarna een  
nieuw tijdperk gaat aanbreken. ‘Een belangrijke 
drijfveer achter deze veranderingen is het 
universele en tijdloze verlangen van mensen naar 
vrijheid.  
Het gaat meer dan ooit om de waarden die 
mensen drijven om dingen te doen in organisaties. 
Individuele waarden worden gevoed door 
persoonlijke passie en als je die tot leven weet te 
brengen in je organisatie, dan creëer je als vanzelf 
ruimte voor ontwikkeling.  
En dat is in de kern waar waardegedreven 
leiderschap over gaat’.    
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Na deze inspirerende inleiding is het woord aan Dr. An Verlinde. Als antropologe en sociaal psychologe is zij gespecialiseerd 
in het belang van waarden en drijfveren tijdens veranderprocessen. Zij vertelt over haar ervaringen gedurende de 20 jaar dat 
ze als hoogst geplaatste vrouw aan het Vaticaan verbonden was. Van de roeping, de uitdaging, tot de confrontatie met de 
leemlaag; macht versus onmacht. 
 
‘Als ik terug kijk en me afvraag hoe ik het heb kunnen volhouden, dan is het mijn gedrevenheid en pure passie geweest.  
Passie creëert een vorm van onafhankelijkheid, vrijheid dus.’ 
 
An gaf de deelnemers de opdracht in kleine teams te spreken over hun passie  en met elkaar een persoonlijk succes te 
delen in de afgelopen  
zes maanden. Al snel ontstonden dynamische gesprekken, die bijna moeilijk te stoppen waren. De energie straalde ervan af.  
De terugkoppeling leverde een prachtig pallet aan ervaringen en definities van passie.  
 
Blijdschap en energie werden in het algemeen gezien als indicatoren van echte passie. ‘Mensen willen gedreven en 
dienstbaar zijn’ zo vervolgt An ‘maar dat spoort niet altijd met de ontwikkelingen binnen de organisatie die bezig is met 
overleven. Met als resultaat een hoog percentage drop outs, in welke vorm dan ook. De uitdaging is de organisatie uit de 
overlevingsstand te halen en aan te haken op het verlangen van mensen om dienstbaar te zijn aan anderen.  
 
 
 

Blijdschap en energie werden in het algemeen gezien als indicatoren 
van echte passie. ‘Mensen willen gedreven en dienstbaar zijn’ zo 
vervolgt An ‘maar dat spoort niet altijd met de ontwikkelingen binnen 
de organisatie die bezig is met overleven. Met als resultaat een hoog 
percentage drop outs, in welke vorm dan ook. De uitdaging is de 
organisatie uit de overlevingsstand te halen en aan te haken op het 
verlangen van mensen om dienstbaar te zijn aan anderen. 

 

 
 
Tenslotte geeft Marianne voorbeelden van waardegedreven leiderschap in de praktijk: 
 
  ‘Bij waardegedreven leiderschap gaat er dus om je innerlijke passie te herkennen en daaruit te handelen. In mijn eigen 
werk, als bestuurder of in de politiek, ga ik voorbij het gekrakeel en jargon en leg ik de essentie op tafel. Dat vereist moed en 
lef, omdat hierdoor de spelregels worden veranderd. Maar dit is wel nodig om te veranderen en te ontwikkelen’. Als 
voorbeeld noemt Marianne de omslag bij zorginstelling Xonar. ‘Zodra de vonk van inspiratie oversprong, zag je de collectieve 
weerstand verdwijnen en ontstond gezamenlijke commitment. Spreek mensen aan op hun passie en geef ruimte om hun 
professionaliteit te uiten. Dat vereist een andere vorm van aansturing.’  
 
 
 
Uiteraard werd deze middag afgesloten met een borrel en konden de deelnemers ervaringen uitwisselen.  
 

 
 

  

 

“Heel inspirerend hoe An de grens opzoekt van wat normerend en wat vrijheid is” (Marjolijn 
Keesmaat, interimmanager zorg)  
 
“Zo’n middag is echt een moment om op te laden en de dingen eruit halen die jou iets 
geven”   (Rieke de Vlieger, voorzitter directie CAH)  
 
“Dit vraagt om een volgende stap, want de praktijk is weerbarstig en hoe speel je de held en ga je 
om met agressie en weerstand” (Paul van der Plas, managementtrainer)  
 
“Iedereen in een leidinggevende rol heeft iets te maken met het thema waardegedreven leiderschap 
en het is goed om daar op deze wijze af en toe bij stil te staan” (Jan Henk Sangers, bestuurder 
Bevolkingsonderzoek Noord) 
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Is uw interesse gewekt? Wilt u meer weten over waardegedreven leiderschap en het programma dat we aanbieden?  
Zie in de bijlage ons programma najaar 2014- voorjaar 2015. U kunt de leergang volgen of per bijeenkomst inschrijven. 
 
 
 
 
Vrijdagmiddag 26 september een workshop over de spanning tussen waardegedreven leiderschap en macht. De praktijk 
van Macht en Moreel Kompas. 
 
Dr. Paul Meijs neemt ons mee in de wereld van Machiavelli, Nietzsche en Sartre.  
 
 
 
 
Locatie: Kasteel Huize Harmelen. 
 

            

 

 

Marianne Luyer & Johan Bouwmeester 

 


