
 

Leiderschapsbijeenkomst 
 

Verlangen naar Vrijheid: varen op het innerlijk kompas 
 

15 mei 2014 – Singer Museum, Laren 
  

 

Met als speciale gast Dr. An Verlinde die als antropologe en sociaal psycholoog expert is op 
het gebied van de betekenis van waarden en drijfveren in veranderingsprocessen. Zij is 
tevens auteur van enkele boeken over zingeving als sleutelfactor tot succes, coach van 

internationale CEO's. Tevens was zij als lid van de Ponticale Raad voor Gezondheidszorg 20 
jaar lang één van de hoogst geplaatste vrouwen aan het Vaticaan.  

 
 

  

 

Een jaar na verschijnen van ons boek 
“Waardegedreven Leiderschap: varen op het 
moreel kompas” (1) organiseren wij een 
ontmoeting in brede kring om ervaringen en 
inzichten te delen met betrekking tot de 
toepassing van waardegedreven leiderschap. 

Dat doen we in de Orangerie van het Singer 
Museum te Laren, waar op dat moment 
de tentoon-stelling “Mauve tot Mondriaan” te 
bewonderen is.  
  
Deze expositie toont de mooiste kunstwerken die 
in de periode rond de eeuwwisseling 100 jaar 
geleden in de kunstenaarskolonie Laren-Blaricum 
zijn gemaakt. In deze periode, die als “fin du 
siècle”  werd aangeduid, manifesteerde zich op 
vele terreinen – politiek, cultureel en economisch 
– een crisis van waarden, waarin het verlangen 
naar vrijheid een stuwende kracht was.  

De tentoonstelling weerspiegelt deze zoektocht 
naar een nieuwe maatschappelijke ordening op 
een bijzondere wijze.  

 
  

De Zaaister – Adriaan Herman Gouwe 



 

Ook de huidige tijd wordt door velen gezien als een 
periode waarin zich grote transformaties voltrekken en 
waarin het verlangen naar vrijheid nog altijd een stuwende 
kracht lijkt te zijn. Maar dit verlangen heeft zijn prijs, zoals 
alles van waarde een offer vergt. Zo staat tegenover 
vrijheid de angst voor eenzaamheid, onzekerheid en 
machteloosheid (Fromm). Voor leiders in het publieke en 
private domein, die middenin deze transformaties staan 
en waarin algemene waarden hun betekenis verliezen, 
komt het er nu op aan voldoende bewustzijn en 
vertrouwen te ontwikkelen op het innerlijk moreel kompas 
en op het vermogen om ook anderen op dat niveau te 
kunnen aanspreken en (ver)leiden. Dat is waardegedreven 
leiderschap.    

 
 

  
 

Het programma: 

13.30 uur Ontvangst en mogelijkheid tot bezoek tentoonstelling 
 

14.30 uur 
 

Over het verlangen naar vrijheid 
in roerige tijden 
 

Johan Bouwmeester 

14.45 uur Over passie en innerlijke kracht 
 

An Verlinde 

15.45 uur Over de praktijk van 
waardegedreven leiderschap 
 

Marianne Luyer 

16.00 uur Netwerkborrel Gelegenheid om door te praten 
 in kleinere kring 

Johan Bouwmeester 

       

Onze speciale gast: 

  Dr. An Verlinde was in het najaar onze gast in de leergang 
“waardegedreven leiderschap” die wij verzorgen vanuit kasteel 

Harmelen.  Zij maakt op een heel persoonlijke en treffende wijze de 
relaties duidelijk tussen identiteit, waarden en leiderschap. Een 
kernvraag in haar verhaal luidde: ’aan welke oproep kan je niet 
anders dan met volle overgave gehoor geven?’. In haar visie is het 
ontdekken van je passie van groot belang in ons denken en handelen 
en is het zaak je persoonlijke diepste drijfveren te kennen.   
 

 

 

Compositie – Piet Mondriaan 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wilt u deelnemen aan dit unieke LeiderschapsEvent ? 

Kosten, inclusief entree expositie Van Mauve tot Mondriaan: € 75,-- excl BTW 

 

Aanmelding via: 

administratie@mli-intermanagement.nl 

Reageer snel, u ontvangt dan een bevestiging.  

 

Wacht niet te lang, het aantal plaatsen is beperkt! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Johan Bouwmeester & Marianne Luyer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.waardegedrevenleiderschap.nl 
 
1) Waardegedreven leiderschap: varen op het moreel kompas, Johan Bouwmeester & Marianne 

Luyer, Mets&Mets 2012 
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