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                                                        Programma Module 6 

Waardegedreven leiderschap in de praktijk 

New Leadership 

 

 
 

In deze laatste module van Leergang V onderzoeken we waardegedreven leiderschap in de praktijk. 

Onze gesprekspartner is een voorbeeld hiervan en representant van een nieuwe generatie leiders die 

ons de weg wijzen naar de toekomst. Om midden in het hart van het zakencentrum de Zuidas een 

huis voor ontmoeting en inspiratie te leiden, een inlooppunt om tot rust te komen, te ontspannen en 

geestelijk gevoed te worden, is een opvallend initiatief! Vanuit welke waarden en drijfveren is Ruben 

van Zwieten tot deze actie gekomen en wat maakt hij daarin mee? Welke medewerking, maar ook 

welke uitdagingen kwamen en komen voorbij? Wat maakt een leider succesvol?  

In deze workshop zullen we aan de hand van de ervaringen en inzichten van Ruben met elkaar in 

gesprek gaan hoe kernwaarden in de praktijk van de deelnemers het verschil kunnen maken of tot 

nieuwe oplossingen en inzichten kunnen leiden. 

In ons boek over waardegedreven leiderschap¹ staat het moreel kompas centraal in relatie tot het 

vermogen om leiding te geven. Moreel kompas, moed en het vermogen mensen te verbinden, zijn 

een paar belangrijke bouwstenen voor succes. We leven in een tijdperk van verandering. Om daar 

een bijdrage aan te leveren, leidend in te zijn, daar gaat het over in deze bijeenkomst. 

Vrijdagmiddag 21 april 2017 

van 13.30 tot 17.00 uur 

Gastspreker Ds. Ruben van Zwieten 

Ondernemer en predikant, initiatiefnemer De Nieuwe 

Poort, Amsterdam Zuidas en Rotterdam Weena 

 

http://www.waardegedrevenleiderschap.nl/
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Ruben van Zwieten 

Predikant en oprichter van De Nieuwe Poort op de Zuidas in Amsterdam en aan het Weena in 

Rotterdam, een huis voor ontmoeting en inspiratie. Adviseur van De Goldschmeding Foundation.  

Lid  van Stichting VUmc Fonds en de Monitoring Commissie Code Banken. Door NRC en de Volkskrant 

is hij uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke mensen voor de toekomst. 

 

 

 

 

Aanmeldingen:  

 

Wilt u deelnemen aan deze Workshop?  

Kosten: € 289,-- excl. BTW, inclusief hand-out en borrel. 

 

Beantwoord dit emailbericht direct, u ontvangt dan een bevestiging. 

Wacht niet te lang, 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 
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