
UITNODIGING 
 voor een inspirerende wandeling 

 
 

 

Centrale sturing versus eigen initiatief  
Een thema dat regelmatig terugkeert bij 
Leiderschap in Beweging is de verhouding tussen 
macht en eigen verantwoordelijkheid. De 
allesbepalende „baas‟ is uit, zelfbeschikking en 
zelfstandigheid zijn in. Toch is een organisatie 
meer dan een verzameling autonome individuen. 
Wat maakt een organisatie tot een effectief 
functionerend geheel?  
Hoe is sturing en onderlinge afstemming mogelijk, 
als het oude middel van de voorschrijvende macht 
steeds minder werkzaam of gewenst is? 
 
In onze oktoberwandeling richten we ons op de 
vraag hoe elk individu een authentieke bijdrage 
kan leveren aan het geheel en hoe tegelijkertijd de 
organisatie een samenhangend geheel blijft waarin 
inspanningen op elkaar zijn afgestemd. 
 
Elkaar inspireren 
Met een kleine groep deelnemers gaan we de 
natuur in en onderzoeken we welke nieuwe 
inzichten we in het bos tegenkomen, wat we van 
elkaar kunnen leren en hoe we inspiratie kunnen 
aanboren.  
Je kunt mensen ontmoeten uit verschillende 
vakgebieden: zorg, onderwijs, bedrijfsleven of 
openbaar bestuur. Je wisselt ervaringen uit met 
andere disciplines, kunt herkenning ervaren en 
wellicht inspiratie vinden in visies waarover je  
anders niet snel zou horen.  
Wij stimuleren het gesprek door middel van 
coachende vragen en nodigen onze medereizigers 
uit eens door een andere bril te kijken.  
 

 
 
Wat neem je ervan mee? 
Wij willen je laten ervaren dat er verschillende 
manieren zijn om productiviteit, effectiviteit en 
plezier in het werk te vergroten.  
Hiermee willen wij inspiratie bieden en verruiming 
van je mogelijkheden.  
Daarnaast doe je wellicht waardevolle contacten 
op en leer je van de onderlinge uitwisseling. 
 

Wat is je investering? 
We hanteren twee tarieven voor deelname aan de 
wandeling: € 39,- inclusief BTW per koppel voor 
particuliere deelnemers en € 90,- exclusief BTW 
per koppel voor zakelijke deelnemers (degenen die 
deelname als beroepskosten kunnen opvoeren). 
Voor dit bedrag verzorgen wij de wandeling, een 
verfrissing onderweg en een aangeklede nazit.  
Als aanmelder bepaal je zelf welk tarief voor jou 
van toepassing is. Je ontvangt één factuur, voor 
jou en je introducé(e) samen. Kom je alleen, dan 
blijft het bedrag hetzelfde.  
 
Je meldt je aan per wandeling. We kozen een 
opzet waarin iedere deelnemer voor elke 
wandeling zorgt voor een nieuwe introducé(e). Zo 
groeit het gezelschap en komt er meer uitwisseling 
en diversiteit. 
 

 
 
Waar en wanneer? 
We elk seizoen eenmaal op pad.  
De eerstvolgende wandeling is op vrijdag 28 
oktober 2011. Vertrektijd is 13:30 uur van een 
startpunt in de Graafschap. 
 
Je kunt je opgeven via het opgave formulier op 
onze website klik hier of per telefoon: 
06-10365773 (Wilco) of 06-44347140 (Steef). 
Na opgave ontvang je nadere bijzonderheden. 
 
Over Leiderschap in Beweging 
Wandelen creëert beweging, letterlijk en figuurlijk. 
Met “Leiderschap in Beweging” leveren Wilco 
Hemink en Steef Athmer hun bijdrage aan een 
geïntegreerde vorm van leiderschap. 
Ontwikkeling, bewustwording en zelfgegenereerde 

inzichten leiden tot zelfstandige individuen en 
creatieve organisaties.  
 
Wandelend Stilstaan bij wat je Beweegt: 
een reis waarvan je iets meeneemt! 

http://www.leiderschapinbeweging.nl/index.php?page=opgave-formulier

