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Mijn rol als leider: waar kom ik 
vandaan, waar ga ik naar toe?
In leiderschap heeft iedereen zijn of haar eigen 

unieke weg te ontdekken en te gaan. Iets wat nooit 

klaar is. Wat je blijft ontwikkelen. Niet iets wat je 

makkelijk en snel vindt in managementboeken of bij 

zelfbenoemde leiderschapsgoeroes. Maar vooral door 

van elkaar te leren, te experimenteren en te ontdekken 

wat jouw unieke verhaal en opdracht daarin is. Het 

systemisch werken biedt daarvoor een vruchtbare 

basis. Met aandacht voor de bredere context en de 

dieperliggende onbewuste wijsheid van het collectief. 

Gebruik makend van ons geïntegreerde cognitieve, 

emotionele en instinctieve brein. 

Wij kennen jullie uit eerdere samenwerkings- en 

coaching contacten, waarbij voor ons duidelijk is dat 

jullie graag leren, nieuwsgierig zijn en op onderzoek 

gaan. Wij willen jullie daarom uitnodigen samen met 

ons een volgende stap te zetten in jullie ontwikkeling. 

Dit in de vorm van een werkplaats. Met als principes: 

leren door te doen, van en met elkaar leren en samen 

het leren vormgeven.

Deze werkplaats staat in het teken van de vraag: mijn 

reis als leider; waar kom ik vandaan, waar ga ik naar 

toe? Met andere woorden: werken met jouw bron en 

bestemming.



Waarom doen wij dit? 

• Wij geloven in de kracht van ons als duo. 

1 en 1 maakt 3. Marcel met zijn scherpte, 

lef en groot verbeeldend vermogen, 

Anne Marie met haar zorgvuldigheid en 

intuïtieve en sensitieve kant.

• Wij geloven in de kracht van een groep. 

Door de breed gedragen kennis en 

ervaring te gebruiken, ontstaat inzicht en 

beweging op een dieper niveau. Die niet 

alleen de vraagsteller dient, maar de hele 

groep.

• Wij graag begeleiders zijn die niet de 

positie buiten de groep innemen, maar 

beseffen dat wij er veelal vol onderdeel 

van zijn. #noguru

• Wij inmiddels voor dit werken een 

uitgebreide rugzak hebben, waarbij het 

systemische kijken de basis is.

• En wij er ook steeds meer van overtuigd 

raken dat meer praten niet altijd meer 

biedt, samen (lichamelijk) ervaren des 

temeer.

Wij willen graag komen tot een leergang die 

gevormd wordt door meerdere werkplaatsen.

Wij starten nu met een eerste werkplaats. Om 

hierna zelf en samen met jullie te kijken of 

en wat voor soort vervolg er past. Ook om 

niet nu alles al op papier te zetten en vast te 

willen leggen. De werkelijkheid toont zich 

immers altijd anders.

Stappen jullie bij ons in de ruimte?

De dag vindt plaats op 8 april 2020 van 10 - 16 uur in 

Bloemenheuvel, Hoofdstraat 25, Driebergen Zeist. Vrij 

parkeren en makkelijk te bereiken met OV.

De kosten voor deze dag bedragen 350 euro exclusief 

BTW wanneer je dit zakelijk betaalt. Betaal je dit privé 

dan is het 250 euro inclusief BTW. Wij willen jullie 

vragen om je voor 1 maart a.s aan te melden. Bij privé 

betaling ontvangen wij graag naam en mailadres 

voor de factuur. Bij zakelijke betaling graag de 

bedrijfsgegevens, mailadres voor factuur en eventueel 

inkoopnummer.

Facturen worden verzonden vanaf het volgende adres:

Kessels & Smit, The Learning Company, Maliebaan 

45, 3581 CD  Utrecht, Rekeningnummer: IBAN : NL32 

RABO 039 68 12 511.

Voel je vrij om contact met ons op te nemen voor 

vragen of een voorbereidend gesprek.

Hartelijke groet,

Marcel van der Haas Anne Marie van de Wiel 

06 212 41 629  06 309 83 155   
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