seminar Spot on Servant Leadership

Peter van Uhm: “Een leider moet dienen...”
Leidinggeven is een kunst. Zeg maar gerust: een levenskunst. Hoe doe jij
dat? Vanuit je hoofd of vanuit je hart, of allebei?

Waar?
Landgoed Duin & Kruidberg
Duin en Kruidbergerweg 60

Waarom zou het voor jou interessant genoeg zijn om naar een
middagseminar over dienend leiderschap toe te gaan?
Misschien herken je je wel in de volgende vragen of situaties:
Hoe buig je cynisme in de organisatie om in flow en hoe zorg je ervoor dat
mensen zonder oordeel over elkaar samenwerken en feedback durven
geven en ontvangen? Hoe zorg je dat mensen vol vertrouwen transities in
gaan en mogelijkheden zien in plaats van angstig afwachten.

2071 LE Santpoort-Noord

Programma op 22 april 2016
• 13.00 Inloop
• 13.30 Aanvang programma
• Peter van Uhm’s verhaal
• Interactieve dialoog met
diverse gastsprekers

Dienende leiders hebben zich bekwaamd in onder andere de volgende
eigenschappen:
• ze geven hun medewerkers een echt gevoel van samen gaan voor het
hoogst haalbare
• ze durven zichzelf open en kwetsbaar op te stellen
• ze stellen de juiste vragen en hoeven niet alle antwoorden zelf te weten
• ze geven vertrouwen in plaats van dat ze angst voeden
Dat is toch een aantrekkelijk beeld voor jezelf en je organisatie?

• Boekpresentatie Arlette Bout
Servant Leadership in 15
minuten
• Aanbieden eerste exemplaar
aan Marjan Oudeman (vz
College van Bestuur
Universiteit van Utrecht
• 16.30 Borrel & netwerken

Wat kun je halen?
Gebruik het seminar om je kennis over dienend leiderschap uit te breiden,
kom ‘snuffelen’ aan dienend leiderschap en kijken of dit type leiderschap bij
jou of je organisatie past. Je ontvangt voeding in de vorm van inspiratie,
tips, do’s & dont’s. Kom een impuls halen voor je eigen team, neem
verfrissende ideeën mee terug en breid je netwerk uit.

• 18.00 Einde
Dagvoorzitter:
Wendy Freriks (Ricoh Nederland)
Prijs: € 149,- (incl. btw), via nivsl.nl
Extra:

Op het seminar kun je echt ont-moeten en mag je vertragen. Ook wel eens
lekker in de hectische wereld waarin je werkt en woont.
Wie ga je zeker ontmoeten?
Ga in gesprek met Peter van Uhm, Loraine Lie-A-Huen, Jeroen Sluijter en
Franc Weerwind. Naast deze gastsprekers ontmoet je ook andere

Het boek Servant Leadership in 15
minuten’ voor iedere deelnemer
NB
De opbrengsten van het seminar gaan
naar de stichting Hulphond

dienende leiders die ons hebben laten weten graag naar dit seminar te
komen. Ook zij gaan graag met je in gesprek.
Een middag dus die je niet wilt missen!
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