
 

 

 

PROGRAMMA WAARDEGEDREVEN LEIDERSCHAP 

‘Dansen met licht en duisternis’ 
Leergang VI – 2018/2019 

Bal Tabarin – Jan Sluijters, 1907 

 Vooral de E e houdt iet op, geeft iet op. E  dat is i  het geheel 
steeds wel duidelijk: het begint bij de Ene, die ten dans nodigt en de 

andere – een enkeling, een volk, de mensheid – gaat meedansen. De 

danspartners moeten leren hun bewegingen op elkaar af te stemmen 

– en dat levert heel wat problemen op, botsingen, hilarische 

o e te , alpartije , fricties, ruzies, o e te  a  flo , 
momenten van vreugde, van het lukt! , geluks o e te .  

Govert Buijs  
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TIJD VOOR WAARDEGEDREVEN LEIDERSCHAP, MAAR HOE?

We leven in turbulente tijden, waarin op allerlei fronten zich crises manifesteren: 
politiek, bestuurlijk, financieel, economisch, maatschappelijk en ecologisch piept en 
kraakt het. Iedereen voelt aan dat wezenlijke doorbraken nodig zijn om de 
samenleving ook in de toekomst vitaal te houden. Topmanagers en bestuurders die 
werkzaam zijn in het publieke domein staan vaak in het oog van de orkaan.  

Van hen wordt visie, koers en daadkracht verwacht. Maar de eisen die aan hen worden 
gesteld zijn vaak tegenstrijdig. Enerzijds moeten bijvoorbeeld kosten worden 
gereduceerd, maar anderzijds wordt ook een kwaliteitsimpuls gevraagd. Of wordt van 
de estuurder er a ht dat hij i  goed o ta t staat et de erk loer  of de kla t , 
terwijl aan de andere kant schaalvergroting of juist krimp aan de orde is.  

Met grote regel aat staa  leiders oor paradoxale situaties e  dile a s aari  
richting gekozen moet worden of knopen worden doorgehakt.  Hoe vergroten 
moderne leiders hun koersvastheid? Welke morele onderleggers hanteren zij hierbij? 
Hoe blijf je staande in situaties waarin de eenzaamheid aan de top, die bedwelmend 
prettig kan zijn, ook de nodige valkuilen met zich meebrengt? Op welke diepere 
gronden baseert een succesvol leider de koers van de instelling waaraan leiding wordt 
gegeven, of motiveert hij of zij pijnlijke keuzes?  

TIJDPERK VOL VERANDERING 

De benodigde veranderingen of paradigmawisselingen zijn zo diepgaand, dat dit 

leiders vraagt die existentiële keuzes te durven te maken. Daarvoor is veel inzicht, 

zelfvertrouwen en moed nodig, maar ook daadkracht  en het vermogen tot verbinden.  

Waardegedreven leiders werken in hun dagelijkse praktijk vanuit een helder moreel 

kompas, dat hen op koers houdt wanneer het spannend is en de zeeën hoog zijn. En 

dat hen ook de richting wijst, wanneer door een gebrek aan counter-vailing power de 

leider in de Doldrums lijkt te zijn belandt of op de top van de Olympos. 

Het gaat bij waardegedreven leiderschap om het vermogen om het systeem van de 

organisatie, van de politieke partij, van de school of van de gemeenschap te 

veranderen, door waarden centraal te stellen. Dat vereist een verbinding tussen de 

persoonlijke waarden, die van de organisatie en die van het stelsel waarvan het 

instituut deel uitmaakt. Veranderingen als deze gaan verder dan de zoveelste 

reorganisatie of het verbeteren van het bestaande, het gaat om transformaties met 

diepgaande betekenis op systeemniveau. 
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THEORETISCHE GRONDSLAG VAN HET PROGRAMMA

   My thought, hose urder yet is ut fa tasti al, 
Shakes so my single state of man 

That function is smothered in surmise, 

A d othi g is ut hat is ot . 
                                                               William Shakespeare

 

I  het progra a Waarde Gedre e  Leiders hap, da se  et li ht e  duister is  
benaderen we de uitdagingen voor dit type leiderschap vanuit de volgende drie 
the a s:  

I. BETEKENISGEVING 

Het begint met oprechte nieuwsgierigheid en het vermogen een taal te vinden 
waarmee we elkaar beter kunnen verstaan. Het soort nieuwsgierigheid dat zich 
bewust is van de relativiteit van de werkelijkheid zoals die zich aan ons voordoet en 
waarin verleden, heden en toekomst betekenisvol aan elkaar verbonden worden. Het 
leiderschap moet in staat zijn een nieuw betekenisvol verhaal te laten ontstaan, om 
van daaruit richting te geven aan het handelen van zichzelf en van anderen. Hiermee 
ontwikkel je het vermogen van groepen mensen om te doen wat goed en passend is 
vanuit een bewuste identiteit. We noemen dit innerlijke integriteit. We gaan met de 
deelnemers op zoek naar de verhalen, persoonlijk en die van de organisatie. Dit is de 
basis om van daaruit mensen bezield te kunnen inspireren om op weg te gaan.  

II. WAARDEBEWUSTZIJN 

De roep o  de edoeli g  eer e traal te stelle  i dt iet oor iets zo eel 
weerklank deze tijd. De samenleving lijkt doorgeslagen in haar rationele benadering 
van vraagstukken en in een technocratische vertaling naar maatregelen, processen, 
procedures en systemen. Veel organisaties of instituties zijn het besef kwijt geraakt 

aartoe zij ook al eer op aarde zij . Va  leiders hap i  de e eeu  oet orde  
verwacht dat zij waarden als startpunt nemen om te bepalen hoe en wat er moet 
gebeuren. Dit vergt een goed ontwikkeld waardebewustzijn van onze leiders. In dit 
programma gaan we op zoek naar de individuele waardesystemen van de deelnemers 
en de relatie met de wereld om ons heen. Het herkennen van verschillende 
waardesystemen en het zonder oordeel daarmee om kunnen gaan is de basis van 
waardegedreven leiderschap.  
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III.     KWALITEIT VAN KARAKTER 

Dit tijdperk vol verandering, waarin vele waarden en overtuigingen botsen, vergt ten 
slotte dat leiders zowel kwetsbaar, krachtig als geloofwaardig zijn. Dat is lang niet zo 
eenvoudig als het misschien klinkt, zeker niet als het écht spannend wordt en de leider 
getest wordt op zijn karakter. Ben je in staat de rug recht te houden en niet te zwichten 
voor andermans machtsvertoon of weerstand? En in hoeverre ben je zélf in staat 
verleidingen van de macht te weerstaan? Leiderschap in deze tijd vereist moed, 
wijsheid, zelfbeheersing en rechtvaardigheid.  

I  esse tie gaat het da  o  at ij k aliteit a  karakter  oe e . I  de ereld die 
weerbarstig is, gaat het om het kunnen omgaan met wat imperfect is en vanuit een 
grote mate van zelfkennis te volharden in datgene te doen wat men veronderstelt dat 
goed is.  

Het leiderschapsprogramma is methodologisch gebaseerd op de opbouw van ons 
boek. Van inzicht in het karakter van onze tijd, tijdperken van verandering, via waarden 
en betekenisgeving naar de deugdelijke en krachtige houding in de weerbarstige 
werkelijkheid. 

Wat levert de leergang u op? 

De leergang levert u concrete inzichten, instrumenten en vaardigheden op om vanuit 
een waardegedreven perspectief leiding te geven aan u zelf en transformatie-
processen in uw organisatie. Daarnaast investeert u via deze leergang in een 
waardevol netwerk, dat elkaar – zo blijkt inmiddels – blijft opzoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het moreel kompas
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OVERZICHT BIJEENKOMSTEN 

1e  Module   Dansen met licht en duisternis, de actualiteit 

                       Vrijdag 14 september 2018 

Dus jij zegt dat je eet at het ers hil is tusse  goed e  k aad, 
Alcibiades. Dat kan volgens mij twee dingen betekenen. Je hebt zelf niet in 

de gaten dat je het eigenlijk niet weet, of je hebt geleerd zonder dat ik het 

gemerkt heb. In dat laatste geval moet je les hebben gehad van iemand 

die je heeft uitgelegd hoe je recht van onrecht en goed van kwaad kunt 

onderscheiden. Wie is dat dan? Laat mij het ook weten, dan kan ik hem 

ee  ieu e stude t ezorge  - Plato 

In deze module zoeken we de spanning op tussen licht en duisternis. Het vermogen 
om te kunnen kijken naar de dynamiek van goed en kwaad is het begin van 
waardegedreven leiderschap. De betekenis van dit tijdperk voor het leiderschap 
verkennen we in dit blok. Het gaat om het vermogen betekenis te geven en innerlijke 
integriteit te tonen, het ontwikkelen van waardenbewustzijn en kwaliteit van karakter.  

Gesprekspartner: Ds. Ruben Zwieten, ondernemer en predikant, initiatiefnemer De 

Nieuwe Poort, Amsterdam Zuidas.  

2e Module   Het denken van de mens  

                      Vrijdag  2 november 2018 

Hippo rates: het die t alge ee  eke d te zij  dat de ro  a  zo el o s 
plezier, onze vreugde, gelach en vermaak, als van onze smart, pijn, angst 

en tranen, geen ander is dan de hersenen. Het is in het bijzonder dit orgaan 

dat ons in staat stelt te denken, te zien en te horen en het lelijke van het 

schone, het kwade van het goede, het aangename van het onaangename 

te o ders heide .  

Als het gaat om betekenisgeving en innerlijke integriteit is het van belang om te 
begrijpen wat ons als mensen drijft. Ons (on)bewustzijn is geladen met waarden uit de 
cultuur waarin we opgroeien, onze hersenen kennen een evolutionaire ontwikkeling 
en uit de filosofie weten we dat verlangen en begeerte, net als angst, impulsen geven 
aan ons gedrag. Het ochtend programma wordt besteed aan het verkennen van zowel 
ons (on-)bewust waardesystemen, de werking van de hersenen en de betekenis van 
de kennis van goed en kwaad, ofwel, de vrije wil.   

Gesprekspartner:  dr. Paul Meijs, politiek filosoof Universiteit van Tilburg en daarvoor 

aan de Universiteit van Nijmegen. Doceert filosofie in relatie tot economie.  
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3e Module   Waarden en werkelijkheid  

                      Vrijdag  7 december 2018 

Ee  aarde is ee  toesta d of ee  gedrags ijze die e se    astre e   
- Joke Oppenhuizen  

In dit programma onderdeel staan waarden centraal. De ochtend wordt benut om te 
verkennen wat waarden zijn, of er verschillende soorten waarden zijn en waaraan 
waardesystemen te herkennen zijn. Wat is er te ontdekken over ons eigen 
waardesysteem? Dit zijn de bouwstenen voor waardegedreven leiderschap. De 
middag wordt benut om te verkennen welke waarden op dit moment in onze 
samenleving dominant zijn. 

Gesprekspartner: Victor Broers (LLM), oprichter van de Rose Society, een pan-

Europees netwerk van denkers, ondernemers, diplomaten en publieke leiders die zich 

richten op de meest prangende vraagstukken in hedendaags Europa. Victor 

publiceerde in 2016 zijn oek Waarheid, aarde  & el aart: ee  ieu e ultuur oor 
o s e o o is h de ke , aari  hij op zoek gaat aar ee  ieu  leide d erhaal o er 
economie, productie, markt en welvaart. 

4e Module   Kwaliteit van Karakter 

                      Vrijdag 25 januari 2019 

To be loved, and to love, needs courage, the courage to judge certain 

values as of ultimate concern – and to take the jun pand stake everything 

o  these alues   - Erich Fromm 

In deze module lichten we - aan de hand van een reeks aansprekende filmbeelden - 
ons  leiderschapsmodel toe (de reis van de held) en gaan we dieper in op de 
spanningsvolle situaties waarmee je als verantwoordelijk bestuurder of manager te 
maken krijgt. Deze leiders hapsparadoxe  los je iet op door steeds éé  a  eide 
uitersten te kiezen, hoe verleidelijk dat vaak ook is, maar door op een ander niveau tot 
i tegratie a  de tege stelli ge  te ko e . Het oreel ko pas e  het a htskruis  
zijn daarin belangrijke hulp iddele . Deze odule zou je ij a ee  i i-retraite  
kunnen noemen, vanwege de diepgaande inzichten die in deze module kunnen 
worden opgedaan over persoonlijke ontwikkeling. 

Introducties: Johan Bouwmeester en Marianne Luyer  (zie achterzijde) 
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5e module   Reinventing the way we operate 

       Vrijdag 15 maart 2019 

  Bij Net lies gelo e  e i  de tale te  a  e se . Tale te  ku e  het 
beste in betekenis groeien op basis van vrijheid en eigenaarschap en 

komen pas optimaal tot uiting wanneer mensen samen kunnen werken 

a uit ertrou e , eige  kra ht e  o der e ers hap  - Philip Lomans 

In deze module vertalen we de opgedane inzichten naar de praktijk – uw praktijk. Laat 
je inspireren door de inzichten en ervaringen van ondernemer Philip Lomans 
(Netvlies), die in snel tempo een middelgroot bedrijf heeft opgericht vanuit focus en 
waarden. Philip Lomans is als geen ander in staat om ons mee te nemen in de 
zoektocht naar gepassioneerd zijn en werken vanuit de ziel. Hoe gesprekken en echte 
aandacht een krachtig en effectief instrument zijn van verandering in organisaties. 
Waarom doe je wat je doet? En hoe breng je de gehele organisatie in beweging? Hoe 
om te gaan met tegenslag en macht? In deze module kijken we naar de verbindende 
functie van waarden en de empowerment die ermee teweeg gebracht kan worden. 

Gesprekspartner:  drs. Philip Lomans, ondernemer, directeur Netvlies Internet-

die ste . I   erd zij  edrijf uitgeroepe  tot sli ste edrijf a  Nederla d , 
vanwege de innovatieve manier van werken. Treedt regelmatig op als spreker over 

sociale innovatie en sociaal ondernemen.  

6e Module   Waardegedreven leiderschap in de praktijk 

                      Vrijdag 19 april 2019 

‘Suit the a tio  to the ord, the ord to a tio  - Shakespeare 

In deze laatste module onderzoeken we waardegedreven leiderschap in de praktijk. 
Onze gesprekspartner is een perfect voorbeeld hiervan en representant van een 
nieuwe generatie publieke leiders die ons de weg wijzen naar de toekomst. Daarbij is 
met name interessant hoe de za hte ka t  a  oreel leiders hap ordt 
gecombineerd met daad- en vormkracht. 

Gesprekspartner:  Merlijn Twaalfhoven, een uitermate veelzijdige muzikant en 

componist, die mensen letterlijk en figuurlijk in beweging brengt. In 2011 won hij de 

Unesco-Award vanwege zijn vermogen om grenzen tussen mensen op te heffen. Hij zet 

zijn kunst in om het verschil te maken in maatschappelijke vraagstukken en geeft 

betekenis door het vertellen van verhalen. 
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DEELNAME EN KOSTEN 

De reeks modules kent een inhoudelijke opbouw en logica waarmee vorm wordt 

gegeven aan de Leergang Waardegedreven Leiderschap, dansen met licht en 

duisternis. We bieden een unieke formule die tegemoet komt aan verschillende 

behoeften, door verschillende opties in aanvulling op de reeks bijeenkomsten aan te 

bieden. Zo wordt, al naar gelang de individuele behoefte, door ons maatwerk geleverd. 

U kunt kiezen uit de volgende opties: 

1. Indien u behoefte heeft aan inspiratie, maar niet direct op zoek bent naar een 

complete leergang, dan schrijft u per module in of neemt een abonnement op de 

gehele reeks. U kiest dan voor het bijwonen van een reeks inspirerende 

ontmoetingen voor bestuurders en topmanagers vanuit het publiek domein en 

edrijfsle e  o er the a s er o den aan leiderschap in de 21e eeuw.   

 

2. Indien u behoefte heeft aan persoonlijke verdieping en reflectie, dan is de 

combinatie van het volgen van de gehele reeks bijeenkomsten met een pakket van 

individuele coaching en reflectie ideaal. Het geheel krijgt dan het karakter van een 

verdiepende leergang. Indien er meerdere deelnemers gebruik maken van deze 

optie, dan wordt de serie afgerond met een gezamenlijk diner-pensant. 

 

3. Ten slotte kunnen er vanwege het intieme en interactieve karakter van de 

bijeenkomsten leergroepen ontstaan vanuit  deelnemers. Wij zullen dat 

stimuleren, en ondersteunen deze leergroepen via een inhoudelijk verdiepings-

traject in combinatie met intervisie en individuele coaching.   

De kosten van de losse odules edrage  € 9 ,-. Indien u inschrijft voor de gehele 

reeks, dan ontvangt u 10% korting op het totale edrag. I  plaats a  € .9 ,- betaalt 

u da  € . ,-. 

De gehele reeks gecombineerd met individuele coaching iede  ij aa  oor € . ,- 

Indien er tijdens de bijeenkomsten leergroepen ontstaan, dan maken wij op maat 

afspraken over de begeleiding hiervan. U ontvangt na afloop van de serie een 

Certificaat voor het volgen van de Leergang Waardegedreven Leiderschap 2018 - 2019, 

groep 1.  

De leergang voorziet in het toekennen van contacturen die PE punten opleveren. Ook 

biedt het programma de mogelijkheid tot vrijstelling bij (post)- Master Opleidingen.  
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INSCHRIJVEN  

Inschrijven kan op:  

http://www.waardegedrevenleiderschap.nl/leiderschapsprogramma   

en bij  

Marianne Luyer   Marianne@waardegedrevenleiderschap.nl 
Johan Bouwmeester   Johan@waardegedrevenleiderschap.nl 

DATA BIJEENKOMSTEN 

Vrijdag 14 september 2018 Vrijdag 25 januari  2019 

Vrijdag   2 november 2018 Vrijdag 15 maart 2019 

Vrijdag   7 december 2018 Vrijdag 19 april 2019 

LOCATIE 

Alle bijeenkomsten zullen plaatsvinden in Kasteel Huize Harmelen, Kasteellaan 1, 
Harmelen (nabij Utrecht). In deze sfeervolle, kleinschalige vergaderaccommodatie, 
wordt gewerkt volgens het MVO principe. Dat betekent o.a. dat alle ingrediënten voor 

lunch en diner biologisch zijn. De organisatie is in handen van een jong gezin. Voor 
meer informatie: www.kasteelhuizeharmelen.nl. 

http://www.waardegedrevenleiderschap.nl/leiderschapsprogramma
mailto:Marianne@waardegedrevenleiderschap.nl
http://www.kasteelhuizeharmelen.nl/


MODERATOREN: Johan Bouwmeester en Marianne Luyer 

 
Vanuit OnTheGood, hun maatschap voor waardegedreven leiderschap, 

helpen Johan en Marianne organisaties en individuen waarden in praktijk te 

brengen en persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. In 2012 verscheen hun 

eerste boek over waardegedreven leiderschap, met als subtitel varen op het 

moreel kompas . In oktober 2017 verscheen het verdiepende vervolg  

dansen met licht en duisternis . Beiden zijn zeer ervaren, gewaardeerd 

sparringpartner voor toezicht, bestuur en management en moderator van 

waardegedreven dialogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


