Uniek aan deze Masterclass is dat er gewerkt wordt in een klein
gezelschap van vier tot zes deelnemers met twee begeleiders. De
deelnemers kunnen alleen op persoonlijke uitnodiging deelnemen.
Locatie:
de sfeervolle pastorie
van het 14e-eeuwse
Romaanse kerkje
in Mouron-sur-Yonne
Bourgogne, Frankrijk

De groepjes worden samengesteld na een k
 ennismakingsgesprek,
waarmee de mogelijkheid voor diepgaande gesprekken met interessante deelnemers gegarandeerd wordt. Zo ontstaat er een
uniek samenstel van wezenlijke inhoud en persoonlijke aandacht.

Masterclass
Waardegedreven
Leiderschap

Doelstelling
Als leider een helikopterview ontwikkelen op de chaotische ontwikkeling in deze
tijd om niet overspoeld te raken en richting te kunnen bepalen.

BegemannConsultancy.nl
Drs. Dieuwke Begemann
begemann@antenna.nl

Inzicht ontwikkelen in de manier waarop veranderingen positief kunnen verlopen
en wat een leider ter beschikking staat om dat te ondersteunen.
 e ontwikkeling maken naar waardegedreven leiderschap op het niveau van perD
soon, team en organisatie.

Data 2018
25 - 28 april, 10 - 14 juli, 9 -12 oktober, de aankomst is de avond tevoren.

Programma
dinsdagavond

Aankomst, diner

woensdagochtend

Waarden in maatschappelijke processen. V
 eranderprocessen,
Dynamiek, Integraliteit, R
 ichting (Spiral Dynamics) 

woensdagmiddag

Waarden in de organisatie

woensdagavond

Individuele waarden en eigen waarden

donderdagochtend

Wandeling naar Vezelay over de pelgrimsroute d
 ie eindigt in
Santiago de Compostela

donderdagmiddag

Waardegedreven Leiderschap; Hoe waarden te genereren en in te
zetten; Oefeningen; Belemmeringen: omgaan met behoefte aan
controle en resultaat in ons zelf en in onze organisatie; Oefeningen

vrijdag

Frameworks for Change: een modern orakelspel om zorgvuldig op
persoonlijk, team-, organisatie- en global niveau uit te zoeken h
 oe
de weg eruit ziet

zaterdag
zaterdagmiddag
zaterdagavond

Vervolg en afsluiting van de game
Evaluatie en afronding
Soulfood

Wat vinden de deelnemers van de
Masterclass Waardegedreven Leiderschap?
- Je bent een inspirerend en kundig mens, die een enorme energie en vakvrouwschap uitstraalt. Marlene Chatrou, Voorzitter Raad van Bestuur Kempenhaghe, Expertisecentrum Epilepsie
en Slaapstoornissen.

- Nog nooit een programma gevolgd waarvan ik zoveel kon toepassen. Annemieke van Dam,

Begeleiding
De Masterclass Waardegedreven
Leiderschap is ontwikkeld en wordt
uitgevoerd door Drs. Dieuwke Begemann, auteur van het boek Natuurlijk
Veranderen, van Gorcum 2008. Expert
in veranderprocessen, persoonlijk en
waardegedreven leiderschap.
www.begemannconsultancy.nl
Het programma wordt mede b
 egeleid
door afwisselend:
Drs. Caty Asscher, erkend deskundige op het terrein van vrouwelijk
leiderschap en de impact van feminiene
waarden. www.asscherconsultancy.nl
(N.B. Het programma met Caty Asscher
duurt 5 dagen)
Drs. Marie-Louise van Kleef
Algemeen adviseur MinVenJ,
voormalig algemeen directeur Raad voor
de Kinderbescherming en Wethouder te
Utrecht.

Directeur Bedrijfsvoering Immigratie en Naturalisatie Dienst.

- De sfeer, de kleinschaligheid en de wijze waarop Dieuwke ons heeft g
 eïnspireerd motiveerde mij enorm om nog meer te leren over hoe ik de cultuurwaarden van ons bedrijf kan/
moet inzetten om verder te ontwikkelen. Femke de Vries-Limbach, Manager Lokaal Verbinden
Staf OPS PostNL Pakketten

- Langs deze weg wil ik jou en Johan nogmaals bedanken voor de bijzondere vier dagen
in Mouron, die veel stof tot nadenken hebben gegeven. Rob Bal, Directeur Dutch Horticulture
Alliance

- Leiderschap vormgeven vanuit je eigen en organisatiewaarden. Ultieme ambiance en
perfecte begeleiding om in alle rust veel te leren. Henriette Veldhuizen, Manager Kwaliteit en
Veiligheid Erasmus Medisch Centrum

- Het was voor mij een ontdekkingsreis met inspirerende inzichten waarmee ik verder kan
kijken dan de dag van morgen. Trudy Huisman, Regiodirecteur Noord Nederland Coöperatie en
Besturing Rabobank

- Ik heb de week in Frankrijk als zeer waardevol ervaren. Thijs Otto van Es, Managing Partner
House of Performance

Jaap Westerbos, counsellor and
coach at NAOS Institute London, De
Baak Management Development Centre

Kosten

Masterclass: € 2500,- excl. BTW en
B&B, incl. overige verblijfkosten.
Locatie: de pastorie van het 14e-eeuwse
Romaanse kerkje in Mouron-sur-Yonne. 
Overnachting: Hotel de L’Yonne.
Inschrijving door overmaking van
€ 1000,- op rekening
NL60 ASNB 0707 1867 30
t.g.v. Begemann Consultancy,
Amsterdam

