Op zoek naar leiderschap
en wat dat voor jou betekent ...
(lokale) overheid in verandering.
Overkomt het me of wil ik het mee-maken?
“Als leidinggevende word je geacht leiding te geven
aan verandering. En wel vanuit een positie die zich
bevindt tussen het bestuur, de organisatie en de
samenleving.
Hoe belangrijk is die positie eigenlijk nog en welke
betekenis heeft de verandering daarin?”

Op zoek naar het leiderschap van de toekomst
Twee mannen met een prikkelend verhaal en een inspirerende kijk op de toekomst. Jan Willem Zeelenberg als ziener op de verandering van de wereld om ons heen.
Johan de Jager als reisleider voor wat deze verandering betekent voor onze manier van organiseren. Twee dagen het gesprek voeren over de zoektocht met elkaar, maar
vooral ook die van jouzelf.
Er verandert veel om ons heen en we verwachten ook dat onze medewerkers wendbaarder worden. Maar vergeten we dan niet de vraag wat het voor ons zelf betekent?
Is de houdbaarheidsdatum van het hiërarchische leiderschap niet bereikt? En wat is mijn betekenis als manager dan?
Vind je ook dat het tijd wordt om het echt anders te gaan doen? Om eens echt los te komen van hoe we het altijd hebben gedaan? Door niet alleen anders te gaan kijken,
maar ook anders te gaan doen? Dan is nu het moment gekomen om het nieuwe leiderschap de ruimte te geven.
Wil je je laten inspireren, confronteren, reflecteren, maar ook met anderen ontdekken hoe het anders kan en wat jouw betekenis daarin kan zijn? Voel je vanuit jezelf de
intrinsieke motivatie om deze zoektocht aan te gaan om het zelf ook echt anders te willen gaan doen, sluit je dan snel aan bij deze vernieuwingsbeweging en meld je aan!

We willen met jullie het volgende pad lopen, waarbij we ook daadwerkelijk gaan lopen in een prachtige omgeving:
•

Wie ben ik? We sturen je voorafgaand enkele vragenlijsten die door onze psychologen verwerkt worden
en waarvan je een rapportage ontvangt.

•

Waar kom ik vandaan? Jouw levenslijn en de context van je geschiedenis en werk willen we met jullie
plaatsen binnen de veranderende tijd waarbinnen we leven.

•

Waar ben ik?

•

Hoe zien we de transitie waarin we ons bevinden? Hoe zou je jezelf in je organisatie hierbinnen plaatsen.

•

Waar ga ik naartoe?

•

Wat kunnen we al zeggen over de toekomst die zich aandient?

•

Wat staat mij te doen en waarom?

•

Hoe ga je die veranderende overheid mee-maken?

•

Wat betekent dat voor mij en voor anderen?

•

Het net ophalen.

•

Als we het opnieuw zouden kunnen uitvinden (zero-based) hoe zou het er dan uitzien?

•

Wellicht lenen de uitkomsten zich voor een korte publicatie

Van vrijdagmorgen 09:00 uur tot zaterdagmiddag 15.00 uur. inclusief overnachting, tweemaal lunch, ontbijt,
diner en overige ‘noodzakelijke’ versnaperingen is je bijdrage € 1.795,- excl. BTW.
we zoeken altijd een eenvoudige maar ietwat bijzondere lokatie, zo mogelijk in de buurt van onze deelnemers.
Na twee maanden organiseren we een terugkommoment. De kosten hiervan zijn inbegrepen.

Meer weten?
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Jan Willem Zeelenberg (06 - 20 41 89 57), met ons
secretariaat via telefoonnummer 073 - 61 20 655 of via het algemene mailadres welkom@zeelenberg.nl
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