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Uit onderzoek blijkt dat de meeste
topmanagers morele noch immorele leiders
zijn. Ze vallen in een moreel ’neutrale’
categorie.Waarschijnlijk realiseren ze zich
niet hoe belangrijk ze zijn voor de morele
cultuur binnen de organisatie.

MLI Intermanagement laat zich steeds
inspireren door de vraag waardoor mensen
zich laten leiden. Hoe bewust gaan we om
met de keuzes die zich elke dag op ons pad
voordoen? Hoe authentiek zijn wij daarin,
hoe authentiek durven wij te zijn? 
Of hebben we de veiligheid nodig van
regels, procedures en gewoonten om ons
handelen te bepalen? Door welke waarden
laten we ons leiden?

Wij nodigen u graag uit om aanwezig
te zijn bij een uitwisseling van visies en
ervaringen tijdens de tweede MLI Ronde
Tafel Conferentie op dinsdag 20 november
2001 op binnenstebuitenplaats de terp in
Bosch en Duin.

Ethisch ondernemen is inmiddels een
breed geaccepteerde trend, waaraan zowel
grote gevestigde marktpartijen als de
politiek en gezaghebbende instellingen
belangstellend aandacht besteden.

Vijf jaar geleden organiseerde MLI
Intermanagement een eerste Ronde Tafel
Bezinning met de titel Ethisch ondernemen,
de binnenkant. Pioniers in het maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen wisselden
visies en gedachten uit over de effecten en
ervaringen die zij binnen hun organisaties
waarnamen.

Inmiddels is de belangstelling toege-
nomen voor wat deze trend betekent voor
de binnenkant van bedrijven en organisaties.
Concepten zoals social accounting en Triple
P-marketing (inclusief de P van People)
krijgen steeds meer aandacht.

Op 20 november 2001 organiseert
MLI Intermanagement een tweede Ronde
Tafel Conferentie over dit thema. Ging 
het in 1996 vooral om het uitwisselen van
persoonlijke ervaringen van ondernemers,
wetenschappers en bestuurders; nu gaat het
meer specifiek over een rode draad in het
HRM beleid die uitdrukking geeft aan
ethisch ondernemen.Welke competenties
passen erbij? Authenticiteit, ondernemers-
zin, assertiviteit, ruimte bieden aan de
ander, of ...?
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14u30 Ontvangst 

Gepassioneerd intermezzo

Ronde Tafel Bezinning

pauze

Drie Shop & Talk Corners over 
praktisch toepassen van authenticiteit 
en grenzen verleggen 

– competentiemanagement als instrument 
voor verandering (Lia Hol)

– maatschappelijk ondernemen als kapstok 
voor verbinding (Pierre Hupperts)

– zelfsturende teams als concept voor 
samenwerking vanuit kracht (Theo 

Muziek en De Kunst van het Loslaten 
napraten & Japanse hapjes

18u30 Japans diner 
facultatief (vooraf reserveren gewenst)

Routebeschrijving:

zie www.terpstratukker.nl/deterp/

Aan de ronde tafel nemen plaats:

Hannie van Dijk
veranderingsmanager

Hans Kamps
voorzitter ABU, Algemene Bond van
Uitzendbureaus; 
adviseur presidium Tweede Kamer

Freek Ossel
sectordirecteur maatschappelijke
ontwikkeling, economie en cultuur,
Gemeente Amsterdam 

Ralph Pans 
secretaris-generaal Ministerie Verkeer
en Waterstaat 

Leo Schaap 
hoofd personeel en organisatie Planten-
ziektenkundige Dienst, Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 

Marianne Luyer
directeur MLI Intermanagement
gespreksleider

UITNODIGING

Dinsdag 20 november 2001

14.30 tot 18.00 uur

binnenstebuitenplaats de terp 
Bosch en Duin



Ja, ik kom op 20 november 

Ja, ik blijf ook voor het Japanse diner
(à f 95,- p.p.)

Nee, sorry, ik kom niet

Intermanagement

Yvonne van Ewijk

Joris Ivenslaan 57

1325 LX  Almere

naam

organisatie

adres

postcode / plaats

antwoordkaart retourneren vóór 20 oktober s.v.p.
MLI 

S.V.P. FRANKEREN
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