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GIDSnetwerk introduceert de leergang Dienstbaar Leiderschap. De laatste inzichten
in dienend leiderschap gekoppeld aan ‘out-of-the-box’ ervaringen waaraan je - soms
letterlijk - je handen vuil maakt. Want echte dienstbaarheid leer je uiteindelijk door
samen met anderen te doen: in je organisatie, thuis en in de maatschappij. Ervaren
trainers, sprekers en coaches verzorgen de aftrap en putten hierbij uit de inspirerende
ervaringen die 20 eeuwen christelijke dienstbaarheid hebben opgeleverd. Daarna gaat
u met een voor u actueel thema aan de slag. De Academy begeleidt u hierbij intensief
en organiseert relevante ontmoetingen en kennis. Zo wordt het een unieke leerervaring
- op maat voor u gesneden!

VOOR WIE IS DEZE LEERGANG DIENSTBAAR LEIDERSCHAP?
Leiders met minimaal tien jaar ervaring in bedrijfsleven.
GIDS zorgt door zijn unieke netwerk dat:
de beste trainers en sprekers gegarandeerd zijn;
er uitdagende praktijkopdrachten zijn die verder
gaan dan ‘standaard’ training;
- de groepssamenstelling verfrissend en leerzaam is
uit de breedte van GIDSnetwerk; dus zowel profit
als non-profit en uit zeer verschillende sectoren;
- de begeleiding van individu en groep door een
professionele partij gebeurt.
-

n Ik wil aan de slag met een concreet issue in mijn

leiderschap dat nu actueel en relevant is.
n Ik wil mijn talenten dienstbaar inzetten op een

manier die bij mij past.
n Dienstbaar leiderschap: natuurlijk. Maar ik wil het

wel graag praktisch maken op de werkvloer!
n Ik wil meer balans tussen mijn inzet op mijn werk

en mijn inzet voor mijn gezin en mijn buurt.
n Ik heb het gevoel dat ik meer wil geven dan ik nu
doe, maar hoe?
n Ik leer meer door inspirerende personen en
uitdagende opdrachten dan door alleen maar theorie.
n Ik geloof dat ik veel kan leren van de dienende
ervaringen van anderen en ik ben ook bereid om
mijn ervaringen te delen.
GIDSnetwerk staat voor: ‘geloven in de samenleving’. Vanuit christelijke inspiratie, samen met anderen van goede wil, de schouders eronder; met
visie en integer leiderschap een unieke bijdrage
aan de samenleving leveren.

‘Ieder kan naar de mate waarin hij
of zij talenten heeft meegekregen
een bijdrage leveren aan de
opknap van onze samenleving.
Goed voorbeeld doet daarbij
goed volgen. En het gaat ook
niet altijd vanzelf. Daarom is het
goed dat we met elkaar voorzien
in een voortdurende opleiding
en bijscholing op dit punt. Les
1 wat mij betreft is dan: wie
‘bovenaan’ staat, heeft in het
algemeen goed zicht op wat
er ‘beneden’ gebeurt. Laat men
dan ‘bovenaan’ vooral ervoor
zorgen dat het uitzicht helder en
daarmee vertrouwenwekkend
blijft!’
Elco Brinkman
Voorzitter Bouwend Nederland
en senator Eerste Kamer

INHOUD VAN DEZE LEERGANG
In augustus 2013:
n Uw persoonlijke ontwikkeldoelen bepalen tijdens
een individuele intake.
Dinsdagavond 10 t/m woensdag 11 september:
n Plenaire startdag met overnachting: uw thema en
persoon in relatie tot dienend leiderschap op de
kaart en leren van elkaar door echte ontmoeting.
Woensdag 9 oktober:
n Eéndagsprogramma.: ‘Twintig eeuwen met dienende leiders mee in one day’. Leren van christelijke
grootmeesters en kiezen uit één van drie toepassingslijnen.
Woensdagen 13 november, 11 december, 8 januari
(kan individueel afwijken)
n In de door u gekozen toepassingslijn drie dagen met
uw eigen thema aan de slag; in kleinere intervisiegroepen voor delen en aanscherpen, met individuele kwaliteitsimpulsen, materiaal en door Academy
georganiseerde ontmoetingen.
n Tussendoor oefenen met uitdagende dienstbaarheid-in-de-praktijk opdrachten.
n Veel aandacht voor onderlinge verbinding en van en
met elkaar delen.
Woensdag 12 februari 2014:
n Slotdag: een oogstdag met resultaten presenteren,
samen vieren en blijven trainen voor de marathon
der dienstbaarheid...

‘Gezond Leiderschap is iets
van alle tijden. Daarom juich ik
het initiatief van GIDSnetwerk
om deze Academy te starten
volledig toe. Leiding geven
vanuit een christelijk perspectief
is richting geven vanuit een
gezonde basis. De leiders van nu
en van morgen worden steeds
meer uitgedaagd om anderen
te inspireren, aan te moedigen
en te motiveren. GIDSnetwerk
spoort daarom leiders aan
zichzelf permanent te blijven
ontwikkelen! De Academy is
een ideale plek daarvoor.’.
Jan van der Linden,
Managing Partner Krauthammer
(www.krauthammer.com)

n Financiële investering: € 3000 ex BTW. Met een deel
van de opbrengst maken we deelname van minder
kapitaalkrachtige organisaties mogelijk.
n Locatie: midden van het land.
GIDSnetwerk Academy: leiders begeleiden en opleiden in hun dienst aan organisatie en samenleving.
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