
Dromend
leiderschap

Voorbeeldig
leiderschap

Humoristisch
leiderschap

Soup Soap Salvation
leiderschap

Doormodderend
leiderschap

Opofferend
leiderschap

Aandachtig
leiderschap

GIDSacademy: 
leiders opleiden en begeleiden in hun dienst aan de samenleving

www.gidsnetwerk.nl

Armzalig leiderschapHenri Nouwen

Twintig eeuwen leiders met ongelofelijke resultaten.  Eén bron.



Armzalig leiderschap

Voor deelname is niet bepalend of je formeel leiding geeft aan 
honderden mensen in de profit sector of slechts informeel aan een 
paar in bijvoorbeeld de non-profit. Wel heb je naast jarenlange er-
varing en een zekere senioriteit nog steeds het verlangen om meer 
van jezelf te begrijpen zodat je anderen beter kunt leiden door echt te 
dienen. Je gelooft dat twintig eeuwen christelijke traditie een mooie, 
relevante bron zijn voor actuele leiderschapthema’s, die overigens 
van alle tijden blijken te zijn. 

Voor ‘leiders’ die willen volgen  

Nijkerk 1932 - Hilversum 1996

Priester
Professor aan Harvard Notre Dame, Yale in de VS

Bewoner en verzorger in Arkgemeenschap Daybreak in Canada

Schrijver van tientallen boeken, 
waaronder:

In the name of Jesus:  
reflections on Christian leadership

The wounded healer

Eindelijk thuis, gedachten bij Rembrandts 
‘De Terugkeer van de Verloren Zoon’

Henri Nouwen

Henri Nouwen is een van de meest invloedrijke schrijvers van 
het einde van de 20ste eeuw. In 1986 maakt hij een fascinerende 
carrière switch van gewaard professor aan een Amerikaanse topuni-
versiteit naar de verzorging van de zwaar gehandicapte Adam in de 
Arkgemeenschap Daybreak in Toronto. Nouwen heeft tal van origi-
nele inzichten voor dienende leiders van nu, geregeld tegendraads 
aan ‘moderne’ leiderschapstheorieën, en steeds verrassend en actueel 
voor leidinggevenden die hun werkstijl vanuit diepere waarden en 
drijfveren willen vormgeven. Henri Nouwen is een man die met zijn 
enthousiasme van het scherm spat en met zijn indringende vragen 
in je huid kruipt. Buitengewoon begaafd als het gaat om inschatten 
van menselijke relaties en met een rigoureuze eerlijkheid die je meer 
mensen toewenst...

Laurent Nouwen, de jongere broer van Henri, zal tijdens deze module 
de cursisten op enerverende wijze meenemen langs de kernthema’s van 
het leven van zijn broer die voor een deel ook zijn thema’s zijn geworden.

Aan de hand van Henri Nouwen wordt stilgestaan bij  actuele leider-
schapsthema’s uit  de 21ste eeuw:

In een selecte groep met andere deelnemers vatten we eerst de kracht 
en zwakte van het huidige denken over dienend leiderschap samen. 
Daarna duiken we in woord en beeld, onder de inspirerende begelei-
ding van Laurent Nouwen, in het leven en de betekenis van Henri 
Nouwen. Ontdek vervolgens hoe jij ‘armzaliger’ leiderschap van 
Nouwen zelf kunt ervaren en naar eigen werk en leven kunt vertalen.

Je ziet het als een voordeel dat wij bewust deelnemers uit verschil-
lende sectoren samenbrengen. Je leert graag in één kleine groep van 
maximaal 12 personen die ook en vooral van elkaar leren en elkaar 
scherpen en je staat open voor out-of-the-box leermethoden. Zowel 
de theorie, praktijk als concreet oefenen komen aan bod. Wat we op 
de derde dag precies gaan doen, houden we nog geheim...

Twintig eeuwen, één bron

Deze module is geboren uit de overtuiging dat dienend leiderschap 
in de 21ste eeuw baat heeft bij het bestuderen van mensen in plaats 
van modellen, observeren wat ze zelf waarmaakten van wat ze zei-
den, kijken naar welke resultaten ze achterlieten. Henri Nouwen, 
Martin Luther King, Moeder Teresa, William Booth, Desmond Tutu, 
Ghandi, Benedictus van Nursia: geïnspireerd door Jezus, leiders 
met ongelofelijke resultaten. In een andere tijd gegroeid en gerijpt 
maar precies op smaak voor leiders van nu.



‘... niet vol meningen zijn, 
juist leeg worden 
zodat er ruimte komt voor anderen’.
Henri Nouwen       

Deze module start twee keer per jaar: in januari en in september. De module bestaat uit twee gedeelten: een avond (vanaf 19.00 uur), 
gevolgd door overnachting en tweede dag (tot 17.00 uur) én (*) een derde dag (09.00 -17.00 uur) vier weken na aanvang van de module. 
Voor de exacte data, zie www.gidsnetwerk.nl onder submenu GIDSacademy - armzalig leiderschap. Daar tref je ook GIDSacademy’s overige 
leergangen en modules aan.

Vooraf
Inlezen met reader

���Persoonlijke leerdoelen 
 bepalen

Tweede dag
Ochtend

���Authentiek leiderschap en 
Henri Nouwen

Eerste dag
Avond 

��Elkaar leren kennen
�  Kernthema’s van Henri 
 Nouwen

Tweede dag
Middag

Derde dag (*)
Middag

���Een authentieke carrière
�  Een betere professional en 
 leider door armzaligheid

Derde dag (*)
Ochtend

���Ervaringstraining

GIDSacademy trainer en leer-
coach Addie van Dalen bege-
leidt de gehele module.

Een sterke samenleving vereist sterk leiderschap. U wilt uw ta-
lenten op het gebied van leiderschap en maatschappelijke betrok-
kenheid verder ontwikkelen? Daarvoor is er GIDSacademy. Sti-
mulerende programma’s op hoog niveau die zorgen voor diepere 
verbinding en nóg meer betrokkenheid in de lokale samenleving. 
Ervaren sprekers, trainers en coaches verzorgen leergangen, trai-
ningen, coaching en events vanuit christelijk perspectief. Trainer 
en leercoach Addie van Dalen is verantwoordelijk voor de samen-
stelling van deze module; hij gebruikte hierbij zijn jarenlange er-
varing binnen Vivento met trainingsprocessen en opbouwen van 
originele modules

GIDSacademy
Laurent Nouwen verzorgt het 
programma op de tweede dag.

���Programma met Lauren Nou-
wen (broer van Henri)

Data en kort programma



Eerdere deelnemers van modules volgens deze opzet zei-
den:

���‘Dit is niet goed uit te leggen: het is echt anders dan 
een training, het is veel meer dan intervisie, het is een 
typisch nieuw soort ding.’

� ‘Divers, gedegen en professioneel.’

�  ‘De leergang werpt elke dag zijn vruchten af in mijn 
eigen leven en in mijn relaties.’

�  ‘Ik heb geleerd om vragen te stellen, gericht op het 
hart, niet alleen op het hoofd.’

Resultaten

‘Ik heb geleerd 
om vragen te stellen, 

gericht op het hart, 
niet alleen op het hoofd.’

Rustieke en plezierige lokatie
Rustieke overnachtingsplek en trainingslokatie in het midden van het 
land die helpt om echt te onthaasten, te ontmoeten en te leren. 

Benodigde investering
! 850,- voor de module
! 150,- overnachting (tussen eerste en tweede dag), accommodatie 
op alle dagen, verzorging, lees- en kijkmap en overig materiaal. De 
bedragen zijn exclusief btw.

Aanmelding

Bel of email Addie van Dalen op 06-44320295 of a.vandalen@gids-
netwerk.nl 

Direct aanmelden kan via www.gidsnetwerk.nl, submenu GIDSaca-
demy. 

Telefoon: 0346-352 266 
Fax: 0346-350 777 
Email: info@gidsnetwerk.nl

Amersfoortsestraat 11/A  
Postbus 29 
3769 ZG Soesterberg

Overige informatie


