Waardegedreven Leiderschap, Varen op het Moreel Kompas, module 1 Leergang VI

Dansen met licht en duisternis: de actualiteit

Vrijdag 14 september 2018
van 9.30 tot 18.00 uur, inclusief netwerkborrel
Gastspreker Ds. Ruben van Zwieten
Predikant en initiatiefnemer Stichting De Nieuwe
Poort, Amsterdam & Rotterdam. Ruben is bestuurslid
van de Goldschmeding Foundation, het VUmc Fonds en
de Stichting ADORE en voormalig lid van de Monitoring
Commissie Code Banken. In 2014 werd hij door het
NRC en De Volkskrant uitgeroepen tot 1 van de 5
‘meest invloedrijke mensen voor de toekomst’.

‘Dus jij zegt dat je weet wat het verschil is tussen goed en kwaad, Albicades. 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 een
nieuwe student bezorgen’- Plato

Start nieuw programma ‘Waardegedreven Leiderschap’, module I, leergang VI.
In deze eerste module van de reeks bijeenkomsten over waardegedreven leiderschap zoeken we de
spanning op tussen ‘licht en duisternis’, zoals die zich om ons heen – en in onszelf – manifesteert.
We leven in een tijdsgewricht waarin complexe maatschappelijke kwesties steeds vaker
teruggebracht lijken te worden tot eenvoudige (tegen)stellingen en onduidelijk lijkt wat waar is en
wat niet.
Hoe kijken we naar ontwikkelingen die onszelf of onze organisaties raken en waarop zijn onze
oordelen daarover gebaseerd? Hoe kunnen we ons begrip en beoordelingsvermogen vergroten en
welke rol spelen waarden en waardenbewustzijn hier in? Hoe tijdloos of tijdsgebonden zijn onze
opvattingen over wat waar is en wat waardevol en wat niet? En kun je effectief omgaan met datgene
dat je raakt, waar je je aan irriteert, of over opwindt.
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Onze gesprekspartner is bij uitstek gekwalificeerd om ons mee te nemen in ons denken over goed en
kwaad en het vinden van onze innerlijke balans. Hij representeert een nieuwe generatie leiders die
ons de weg wijzen naar de toekomst. Hij opende in het hart van het zakencentrum op de Zuidas van
Amsterdam een huis voor ontmoeting en bezinning, een inlooppunt om tot rust te komen, te
ontspannen en geestelijk gevoed te worden.
Met Ruben van Zwieten gaan we in gesprek over het thema ‘licht en duisternis’, c.q. het goede en
het kwade. We ontdekken hoe oude bronnen ons ook in de moderne tijd kunnen helpen in het
reflecteren op ingewikkelde kwesties en hoe zij ons de weg kunnen wijzen naar het beter begrijpen
van onszelf en de wereld om ons heen.
Aan de hand van ons laatste boek1 onderzoeken we vervolgens hoe je als leider kunt werken aan wat
wij ‘innerlijke integriteit’ noemen: het vermogen om in lastige, spanningsvolle situaties het juiste en
goede te doen. Niet omdat dat moet vanuit wet- en regelgeving of van een autoriteit, maar omdat je
dat zelf wilt. Dat vergt een goed ontwikkeld waardebewustzijn en moreel oordeelvermogen.

Aanmeldingen:
Deze bijeenkomsten zijn zowel als hele reeks, maar ook als zelfstandige modules te volgen. Het
aantal deelnemers is beperkt, omdat wij de kwaliteit van de dialoog met elkaar van het grootste
belang vinden.
Wilt u deelnemen aan deze Workshop?
Kosten: € 495,-- excl. BTW, inclusief hand-out en borrel.
Beantwoord dit emailbericht direct, u ontvangt dan een bevestiging van deelname.
Met vriendelijke groet,

Johan Bouwmeester en Marianne Luyer

1

Waardegedreven leiderschap: dansen met licht en duisternis (Uitgeverij Aspekt, 2017)
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