
Locatie studieweek

Domaine d’Essendiéras
24160 St. Médard d’Excideuil
Dordogne Frankrijk

• Sfeervolle en inspirerende locatie, 450 ha natuur, 
golfbaan, tennisbaan, zwembad en manege

• Vliegveld Bordeaux in de omgeving

Studieweek

Servant 
Leadership 

voor 

Strategische 
Leiders©

Begeleiders

mr. Arlette Bout 06-1459 8802
• Mede-oprichter NIVSL
• Docent en coach servant leadership programma’s
• Implementatie servant leadership in teams
ing. Eric Stecher 06-2888 6725
• Mede-oprichter NIVSL
• Docent en coach servant leadership programma’s
• Gastcolleges over (servant) leadership

Contact
Nederlands Instituut voor Servant Leadership
Postbus 4; 2060 AA  Bloemendaal
info@nivsl.nl; www.nivsl.nl

Locatie terugkommodule

Landgoed Duin en Kruidberg
Duin en Kruidbergerweg 60
2071 LE  Santpoort

• Sfeervolle en inspirerende locatie

prof. dr. Loraine Lie-a-Huen 06-2254 4465
• Emeritus hoogleraar Klinische Farmacie UvA
• Gecertificeerd Servant Leadership Professional
• Docent servant leadership programma’s



  Servant Leadership voor Strategische Leiders
Wat levert het op
• Rust en wederzijds vertrouwen in uw organisatie
• Bevlogenheid en inspiratie: balans en effectiviteit 

verbeteren 
• Besparing op ongewenst verloop en ziekteverzuim 

van (talentvolle) mensen
• De kunst om krachtige verbindingen te maken en 

te houden met uzelf en uw organisatie 
• Voeding door de rijkdom aan ervaring van alle 

deelnemers
• Waardevol netwerk van dienende leiders en 

organisaties

Modules 
De studieweek is opgedeeld in twee delen. Een 
intensieve week (15 dagdelen) in de Dordogne en 
een tweedaagse (5 dagdelen) in Nederland. Tijdens 
het verblijf in Frankrijk is tussentijds voldoende tijd 
voor (sportieve) ontspanning en reflectie. 

Werkwijze 
Tijdens de modules maken we gebruik van het 
dynamische groepsproces en de omgeving. U leert 
met en van andere topmensen en u leest relevante 
literatuur. 
U sluit af met een eindpresentatie en een persoonlijk 
statuut tijdens de terugkommodule in Nederland.

Aanleiding om mee te doen
• U wilt weten hoe servant leadership u en uw 

organisatie succesvoller kan maken
• U wilt uw leiderschap meer richten op de groei van 

anderen en hen daarvoor de ruimte durven geven
• U heeft de neiging om te snel te oordelen waardoor 

u nieuwe inzichten mist en talent in uw organisatie 
demotiveert

• Uw organisatie is toe aan herijking van leiderschap 
• U moet kosten besparen en wilt weten hoe u dat 

eenvoudig kunt doen met behulp van servant 
leadership

Wat leert u 
• Intensief en laagdrempelig kennismaken met 

servant leadership (dienend leiderschap)
• Diepgaand reflecteren op de daadkracht en balans 

in uw eigen leiderschap
• Versterkende vragen stellen en uw oordeel 

uitstellen 
• Inzichten verruimen om in te spelen op 

hedendaagse behoeften en uitdagingen
• Uw rol als ‘rentmeester’ inspirerend invulling geven

Opzet
De studieweek heeft een organistieleiderschap 
component  en een persoonlijk leiderschap 
component:

1. Organisatie Servant Leadership: bouwen aan een 
krachtige gemeenschap met sterke onderlinge 
verbindingen en bewustzijn over uw 
nalatenschap

2. Persoonlijk Servant Leadership: inzicht in, 
ontwikkelen en toepassen van de competenties 
die horen bij Servant Leadership en toepassen in 
de context van de organisatie

Doelgroep
• Leden van Raden en Colleges van Bestuur
• Directeuren (CEO, CFO), directeuren van 

overheidsdiensten
• Bestuurders van politieke, ideële en 

maatschappelijke organisaties

Investering
€ 8750,- exclusief btw en vliegticket

Inclusief: 
• Verblijf all-in op het Domaine d’Essendiéras
• Vervoer van en naar vliegveld Bordeaux
• Literatuur en studiemateriaal
• Tweedaagse op Landgoed Duin en Kruidberg


