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                       Het moreel kompas in paradoxale tijden 
 

 

Hillary leek te winnen; Trump won. 
‘Klimaatverandering is meer dan een hobby voor natuurvrienden’: Commandant der 
Strijdkrachten Tom Middendorp wijst ons erop dat klimaatverandering tot oorlog en 
vluchtelingenstromen leiden. (NOS 5 december 2016). We leven in complexe, je kunt 
zeggen, paradoxale tijden. Instituties verliezen aan gezag, nieuwe organisatievormen 
komen op. 

In relatie tot ons leiderschap benoemen we deze schijnbare tegenstellingen ook vaak: 
dan zeggen we dat we geloven in dienend leiderschap, in bezielde zakelijkheid, in 
constructief afbreken of in loslatend sturen. Maar hoe ga je als bestuurder, manager of 
professional in de praktijk met deze paradoxen om?  

Wat laat je zien en waar val je op terug als het erom spant? Het morele kompas: het - 
kunnen en durven! - sturen vanuit kernwaarden kan hierin een belangrijke rol spelen.  

In deze bijeenkomst gaan we aan de hand van de ‘Reis van de held’ op zoek naar ons 
persoonlijk moreel kompas en ontdekken we hoe kernwaarden krachtige instrumenten 
kunnen zijn bij het oplossen van complexe situaties. Maar hierbij past de waarschuwing: 
dit vereist moedig moreel leiderschap! 

Met de metafoor van de ‘Reis van de held’ verwees Joseph Campbell, de befaamde 
Amerikaanse hoogleraar in de vergelijkende mythologie, naar een in vrijwel alle verhalen 
van de mensheid terugkerende cyclus die de mythische held doorloopt.  

 

 

 
 
 
filmfragment uit televisieserie Borgen 
 

 Vrijdagmiddag 13 januari 2017 
van 13.30 tot 17.00 uur 

 
Moedig moreel leiderschap 
 
Een workshop over leiderschap in tijden van 
onzekerheid en verwarring en hoe kernwaarden zowel 
inspirerend als oplossend kunnen werken in de 
weerbarstige praktijk! 
 
Kasteel Huize Harmelen  
Kasteellaan 1  
Harmelen 
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In deze workshop brengen we de ‘Reis van de held’ dicht op de huid en naar de 
actualiteit van uw eigen praktijk, onder andere aan de hand van prachtige of indringende 
filmbeelden – zoals uit de televisieserie Borgen. Bijzondere aandacht besteden we aan 
de betekenis van het moreel kompas en de paradoxen van leiderschap, welke nauw 
verbonden zijn aan de reis van de held.  

Het moreel kompas:  

 

 

Bent u geïnteresseerd? Meldt u dan snel aan, het aantal plaatsen is beperkt!  

 
Met vriendelijke groet,  
 
 
  
Johan Bouwmeester en Marianne Luyer 
 
 
Deze workshop is een  module van leergang V: Waardegedreven Leiderschap, varen op het 
moreel kompas. Aan iedere module kunt u ook apart deelnemen. Wij bieden tevens 
verschillende opties tot coaching en intervisie aan in aanvulling op de reeks bijeenkomsten.  
Een uitgebreid overzicht van de inhoud van de totale Leergang is separaat bij ons verkrijgbaar. 
Zie ook www.waardegedrevenleiderschap.nl 
 
De kosten van deelname aan de workshop over het moreel kompas op 13 januari 2017 
bedragen € 289,00, excl. BTW, inclusief borrel na afloop. 
 
*Genoemde bedragen zijn allen excl. BTW 
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