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Het leven heeft u vele rijke ervaringen en inzichten gebracht. 

Als bestuurder of leider kent u inmiddels het klappen van de zweep. 

U weet wat u waard bent. U haalt uw voldoening niet zozeer uit 

persoonlijke successen, maar meer uit de betekenis die u heeft voor 

anderen. U verkeert in een fase van uw leven waarin u kunt oogsten. Maar 

u verlangt ook naar verdieping, waardoor uw relatie met uzelf en anderen 

een nieuwe dimensie kan krijgen. U voelt aan dat u nog niet ‘klaar’ bent. 

U verheugt zich op nieuwe perspectieven en ontwikkelingsmogelijkheden.

De leergang Bronnen van Leiderschap biedt u de gelegenheid om 

deze verdieping te vinden. De leergang verbindt u met zeven thema’s 

die aan het ‘innerlijke leven’ van een mens raken en die in de loop 

der eeuwen door vele filosofen zijn becommentarieerd en toegelicht. 

Deze thema’s laten u op een andere wijze naar uzelf, uw leven en uw 

werk kijken. Dat gebeurt door inspirerende lezingen van gastsprekers, 

gesprekken met andere deelnemers, oefeningen en momenten van 

zelfreflectie. Sprekers, deelnemers en twee ervaren moderatoren vormen 

gedurende zeven maanden een spiegel en klankbord waaraan u uw 

gedachten, opvattingen, ervaringen en inzichten kunt toetsen en slijpen.

De leergang Bronnen van Leiderschap  omvat  zeven  vrijdagen  waarbij  

steeds  ‘s ochtends een gastspreker optreedt en de middag wordt benut 

om het gehoorde te verwerken en met de eigen werkpraktijk in verband 

te brengen.

“Ervaring is niet wat een mens 
overkomt; het is wat een mens doet 

met wat hem overkomt.” 
Aldous Huxley
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Ciano Aydin is bijzonder hoogleraar aan de TU Delft en onderwijsdirecteur 
aan de Universiteit Twente. Hij onderzoekt met ons de relatie tussen identiteit 
en (informatie)technologie, waarbij hij zich laat voeden door grote denkers 
als Aristoteles en Nietzsche. Brengt de voortschrijdende technologie 
werkelijke vooruitgang en kunnen wij daarin een positieve rol vervullen?

MODULE 5 - 7 FEBRUARI 2020
Scholing van de geest   |   gastspreker: Jos Kessels
De wereldberoemde filosofen Socrates en Plato schoolden hun geest en 
spoorden anderen aan net zo te doen. Je moet je geest scholen, op zelfonderzoek 
uitgaan, ontdekken wat je weet en wat je niet weet, jezelf oefenen in deugdelijk 
leven. ‘Want’, zo confronteerde Socrates zijn dikwijls ambitieuze toehoorders, 
‘hoe wil je iemand bijbrengen wat je zelf niet bezit?’ Jos Kessels, filosoof, 
schrijver en ondernemer heeft vrijwel zijn hele werkzame leven gewijd aan het 
Socratisch gesprek. Een gesprek over netelige kwesties en dilemma’s. Altijd 
komt dan als eerste de vraag op: ‘Wat gaat je hier het meeste aan het hart?’ 
En vervolgens: ‘Wat heb je dan te doen, gegeven de vier kardinale deugden?’
 
MODULE 6 - 6 MAART 2020
Schoonheid   |   gastspreker: Rob van Gerwen 
Ervaringen van schoonheid tillen ons boven onszelf uit. We vallen voor een 
moment samen met dat wat ons deze ervaring schenkt. Wat is schoonheid 
eigenlijk? Welke soorten schoonheid zijn er? Wat is de relatie tussen 
schoonheid en lelijkheid, kunst en liefde? Wat is de waarde van schoonheid? 
Zou schoonheid een grotere plaats moeten krijgen in onze organisaties 
en zo ja, hoe kun je dat dan doen? Deze module is Rob van Gerwen 
gastspreker. Van Gerwen is universitair docent filosofie van de kunsten aan de 
Universiteit Utrecht. We gaan met hem in gesprek over het thema schoonheid 
en we zullen we ook kijken naar schoonheid in museum De Fundatie.

MODULE 7 - 3 APRIL 2020
Vriendschap  |   gastspreker: Wil Derkse 
Aristoteles meende dat een leven zonder vriendschap geen menselijk leven 
was. Vele filosofen na hem hebben soortgelijke woorden gesproken. Wonderlijk 
eigenlijk, hoe iets zonder veel nut, toch zo essentieel is in een mensenleven. 
Wat betekent vriendschap in ons eigen leven? Zijn we een vriend voor onszelf? 
Heeft vriendschap in onze organisaties onze aandacht? Wil Derkse, schrijver, 
leraar en beoefenaar van de Benedictijnse spiritualiteit vertelt ons over 
verschillende vormen van vriendschap en waarom vriendschap zo onmisbaar 
is. De leergang sluiten we ’s middags op passende wijze in Hofvlietvilla af.

MODULE 1 - 18 OKTOBER 2019
Levenskunst   |   gastspreker: Joep Dohmen
We leven in een tijd van individualisering, globalisering, versnelling, 
polarisatie, vervreemding en gebrek aan richting. Wat is in zo’n context 
‘het goede leven’? En hoe vind je dat? Voor Joep Dohmen, emeritus-
hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek, schrijver en één van de 
grondleggers van de praktische filosofie in Nederland, is ‘levenskunst’ 
een in het persoonlijke leven uitgevoerde ontwikkelingstaak, een actief 
vormgeven aan je eigen leven. Hij laat zien dat de filosofie ons hierbij veel 
te bieden heeft. Zijn inleiding geeft ons het kader voor de gehele module. 
De middag staat in het teken van een bijzondere kennismaking met elkaar.

MODULE 2 - 15 NOVEMBER 2019
Kairos   |   gastspreker: Joke Hermsen
Onze agenda zit doorgaans overvol en we zijn sterk bepaald bij ‘straks’ en 
‘later’. Soms holt de drukte ons zelfs uit en verliezen we goede zin. Joke 
Hermsen, schrijver van romans en filosofische boeken, herinnert ons aan Kairos, 
‘de god van het geschikte ogenblik’. Een heel andere figuur dan Chronos. 
Kairos is het die de bevlogenheid, het enthousiasme, de verwondering en 
de creativiteit in ons wakker maakt. Herkennen wij deze momenten van 
geluk en vervulling in ons eigen leven? Wat brengen ze teweeg? Kunnen 
wij deze ‘Kairos-momenten’ ook zelf scheppen, hebben we er invloed op?

MODULE 3 - 13 DECEMBER 2019
Moed   |   gastspreker: Rob Querido   
Het thema ‘moed’ wordt ingeleid door Rob Querido, die tot 2012 als kolonel 
bij de Koninklijke Landmacht bevel voerde over het Korps Commandotroepen. 
Wat is moed en wanneer is iemand een moedig mens? Waarom denken we 
bij moed vaak meteen aan angst, schaamte of schuld? En wat heeft moed 
met kwetsbaarheid te maken? In het middagdeel staat de vraag centraal: 
‘Wanneer heb ik moed getoond en waar heb ik nu moed voor nodig?’ 
Deze dag is inclusief een diner, zodat er extra tijd is voor ‘moedige vragen’.

MODULE 4 - 10 JANUARI 2020
Zelfvorming en technologie   |   gastspreker: Ciano Aydin 
De mens is met alle technologie tot ontzettend veel in staat, zoals het uitroeien 
van ziektes en honger. Het einde van de technologische ontwikkelingen is nog 
lang niet in zicht en de ontwikkelingen brengen ons nog meer kunstmatige 
intelligentie, geluk, verbondenheid en - volgens Sillicon Valley-  onsterfelijkheid. 

Modules



Coaching, masteravonden en concerten
Gedurende de leergang kunt u deelnemen aan een ELLLA-masteravond 
met topspreker en daar andere ondernemers uit de regio ontmoeten. 
Daarnaast bieden wij u een aantrekkelijk muzikaal arrangement dat met zorg 
is samengesteld door de programmeur van de Grote Kerk. Gedurende de 
leergang hebt u vrije toegang tot twee concerten in de Grote Kerk met twee 
eersterangs zitplaatsen uit een speciaal voor ELLLA gemaakte selectie. 

Programma
De bijeenkomsten zijn van 09.00 - 17.00 uur, met uitzondering van module 
3. Module 3 eindigt na het diner, rond 20.30 uur. In de ochtend leidt de 
gastspreker het thema in en is er alle ruimte voor uitwisseling. De middag 
staat in het teken van verdieping via gesprek, reflectie op actuele situaties 
en korte oefeningen. De modules worden begeleid door de twee vaste 
moderatoren: Hannie te Grotenhuis en Mienke Schinkel.

Literatuur
Goede boeken zijn onmisbare voeding voor geest en gemoed. Daarom 
ontvangt u zo mogelijk van iedere spreker een boek. Bij het intakegesprek 
van de leergang ontvangt u na afloop het boek ‘Denken geneest’.

Locatie
De bijeenkomsten vinden plaats in de Grote Kerk, het kloppend hart van de 
Zwolse binnenstad waar cultuur, onderwijs en spiritualiteit hand in hand gaan. 
Voor de lunch wandelen we naar de Hofvlietvilla.

Investering
Deelname aan de leergang kost € 6.950,00 euro exclusief BTW. Dit omvat 
het bijwonen van zeven modules, een masteravond en twee concerten in de 
Grote Kerk. Ook het lesmateriaal, een set inspirerende boeken (ter waarde 
van € 250,00) en de accommodatiekosten zijn bij de prijs inbegrepen.

En daarna
Alle deelnemers die de leergang hebben afgerond, worden uitgenodigd voor 
het ELLLA alumninetwerk. Dat is de manier om betrokken en geïnformeerd te 
blijven, andere deelnemers te blijven zien en ervaringen uit te wisselen.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie over deze leergang kunt u contact opnemen met 
Hannie te Grotenhuis (06 - 43 09 79 92 of hannietegrotenhuis@ellla.nl) of met 
Mienke Schinkel (06 – 22 94 69 79 of mienkeschinkel@ellla.nl). 
Ook kunt u kijken op www.ellla.nl. Mocht u interesse hebben in de 
leergang, dan nodigen wij u graag uit voor een persoonlijk gesprek om de 
mogelijkheden te bespreken.
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