
Waar? 

NIVSL 

Florapark 11 

2012 HK Haarlem  

Parkeren 

Parkeergarage De Dreef Haarlem  

(3 minuten loopafstand) 

Ook bereikbaar met OV 

Broedplaatsonderwerpen 

• Actualiteiten leiderschap 

• 10 competenties Dienend Leiderschap 

• Werkvormen & interventies 

• Boekbesprekingen 

• Lessen uit inspirerende films 

• Luisteren en vertragende vragen 

• Waarde van waarden 

• Veilig aanspreken en feedback geven 

• Grenzen stellen 

• U-theorie 

• Andere thema’s

Broedplaats Dienend Leiderschap

 

Inspirerende ont-moetingen met lerende leiders
Wat is de Broedplaats 

• een broedplaats waar nieuwe ideeën over leiderschap en organisatieontwikkeling 

vorm krijgen  

• een (oefen)atelier waarin ruimte voor experiment wordt gecombineerd met kennis, 

expertise en creativiteit 

• een leiderschapslaboratorium waarin nieuwe energie en oplossingsrichtingen 

voor zowel basale als complexe vraagstukken worden gegenereerd 

• een platform waar jij je leerwensen in dienend leiderschapscontext kunt uitwerken 

en waarin je elkaars taal spreekt 

Voor wie is het 

Bijeenkomsten voor leidinggevenden en professionals die behoefte hebben om: 

✓ hun netwerk van lerende leiders uit te breiden 

✓ vraagstukken en thema’s rondom dienend leiderschap met elkaar te delen en 

elkaar te inspireren 

✓ hun kennis en vaardigheden op peil te houden 

✓ hun palet aan interventies en praktische tools uit te breiden 

✓ te bouwen aan gemeenschap 

✓ de kwaliteit van hun leiderschap te toetsen en hoog te houden 

  

en daarom: 

zijn er vier broedplaatsbijeenkomsten per jaar waarin je leiderschapsthema’s uitdiept 

of waarin zelf aangedragen onderwerpen aan bod komen.
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BEDRIJF Naam

Wat leer je 

• kennismaken of aanscherpen van 10 

Servant Leadership competenties 

• leren luisteren en oordelen uitstellen 

• vertragende vragen stellen 

• verfijnen van je 

leiderschapsinterventies 

• elkaar helpen groeien in het tempo 

van de ander 

• co-creëren en experimenteren 

Wat levert het op 

• waardevolle verdieping op je ‘toolkit’ 

• continue voeding en inspiratie rond 

jouw leiderschap 

• verbreding van je netwerk van en met 

lerende leiders 

Opzet 

Afzonderlijke bijeenkomsten op 

vrijdagochtend van 10-14 uur. 

Je kunt kiezen voor een ‘knipkaart’-

systeem van vier broedplaatsen tegen 

een gunstig tarief. Of je kiest voor losse 

bijeenkomsten. 

* minimaal 10 deelnemers 

Tijdsindeling broedplaats 

09.45 uur Ontvangst 

10.00 uur Start thema 

12.00 uur Lunch 

14.00 uur Afronding 

Voor wie 

✓ Alumni Servant Leadership 

Practitioner 

✓ Geïnteresseerden in leiderschap 

✓ Lerende leiders 

✓ Professionals 

Data Broedplaatsen 2020-2021 

13 maart 2020     19 maart 2021 

12 juni 2020     18 juni 2021 

2 oktober 2020     1 oktober 2021 

11 december 2020     10 december 2021
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“Ik ben, omdat wij zijn”

Ja, ik meld mij aan!
voor de Broedplaats Dienend Leiderschap bijeenkomsten

Naam: 

Naam van je organisatie: 

Straat: 

Postcode           Plaats: 

Telefoonnummer (mobiel): 

Telefoonnummer (vast): 

Email:            Handtekening: 

N.B. Kruis de gewenste betalingsoptie aan:

☐ Optie 1 

Ik kies voor de hele serie van vier broedplaatsbijeenkomsten en betaal €275,- excl. btw. 

Bij aanmelding betaal ik of betaalt mijn organisatie in één keer het gehele bedrag. Tussentijds afmelden leidt niet tot teruggave van de betaling.  

☐ Optie 2 

Ik kies voor een losse broedplaats en betaal € 75,- excl. btw per losse bijeenkomst.
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