
Leergang V   ‘Waardegedreven Leiderschap, varen op het moreel kompas’       2016-2017 
 

                                            
 

1 

Kort verslag van de bijeenkomst over ‘Stil de tijd’, Kairos en Chronos, betekenis voor leiderschap 

Joke Hermsen, 2 december 2016 

 

……….stil de tijd, leef nog even……………….. 

Gerrit Kouwenaar 

In wat voor een tijd leven we? Op vrijdagmiddag 2 december vindt de workshop met dr. Joke Hermsen over 

het fenomeen tijd en de relatie met leiderschap plaats. 

Johan Bouwmeester heet iedereen van harte welkom. Deze middag gaat over tijd en kwaliteit van leven. Hoe 

komt het dat we alleen maar meningen horen en niet meer de tijd nemen om diepgaand te reflecteren? Heeft 

iedereen Jan Terlouw gezien in DWDD die minutenlang de tijd kreeg om zijn oproep over vertrouwen te doen? 

Hoe bijzonder was dat?  

De deelnemers worden uitgenodigd om zichzelf voor te stellen aan de hand van de vraag wanneer zij de 

ervaring hebben vrij van ‘tijd’ te zijn. Deze vraag maakt veel los en levert mooie verhalen op. Iedereen herkent 

het dilemma van de korte termijn druk om allerlei deadlines te halen en de wens om op langere termijn te 

sturen. 

Gastspreker Joke Hermsen gaat in op het fenomeen tijd. De tijd heeft twee gezichten. Chronos en Kairos zijn 

twee dimensies van tijd die tegelijkertijd kunnen bestaan, zoals dat bijv. in de muziek heel goed tot uiting komt. 

                                  We spreken altijd over tijd ‘hebben’,  en vergeten dat we ook tijd ‘zijn’. 

Kairos is de tijd van de beleving, de tijdloosheid, 

de circulaire tijd. Het is de tijd waarin een dieper 

bewustzijn regeert. Chronos is de lineaire tijd, 

een tijd die aftikt, aan het einde staat een 

vraagteken. Dat geeft ons het gevoel van verlies, 

maar het is ook de beleving van tijd die iets in 

beweging zet, druk creëert.  

De industrialisering heeft de Chronos-tijd ‘ver-

economiseert’. Er kwamen prikklokken, targets, 

tijd werd een dwangmiddel. Ook doet de 

economie de Chronos-tijd permanent 

‘versnellen’.  

Kairos is de tijd die ertoe doet. Die je zelf tijd laat 

zijn, die creativiteit en nieuw inzicht biedt. 

Leiders hebben deze tijd nodig om op koers te 

blijven, om empathie, verbinding en solidariteit 

te kunnen bieden. Leiders hebben de opdracht 

om Chronos en Kairos te verbinden. 
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In het onderwijs, de wetenschap, in alle sectoren van onze samenleving is dit een urgent vraagstuk. Als de 

balans tussen Chronos en Kairos weg is, als Chronos domineert, organiseren we dat de ‘automatenmens’ 

ontstaat. Dat we bestuurd worden door ‘automaten’; door mensen en systemen waar geen menselijke maat 

meer is, geen empathie, geen verbinding. De dictatuur ligt dan op de loer. 

Hoe actueel is dit! Regelmatig verschijnen in de media artikelen die op deze ontwikkeling duiden. Wij kunnen 

zelf het verschil maken. Joke Hermsen doet deze oproep aan de deelnemers; een boeiende discussie ontstond. 

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 13 januari 2017 

Dan staat Moedig Moreel Leiderschap centraal. Een workshop over leiderschap in tijden van onzekerheid en 

verwarring en hoe kernwaarden zowel inspirerend als oplossend kunnen werken in de weerbarstige praktijk! 

Aan de slag met het moreel kompas, kardinale deugden, integriteit en ethiek!  

 

 

 Locatie: Kasteel Huize Harmelen. Aanvang 13.30 uur. 
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