
Servant Leadership: Kennismakingsworkshop 

“Iedereen kan groot zijn, want iedereen kan dienstbaar zijn.” 

Martin Luther King 

 

 

 

 

Het TrainersPlatform van de Stichting The 
Greenleaf Center of Servant-Leadership, 
Den Haag, faciliteert vanaf begin 2005 als 
ambassadeur van het gedachtegoed 
Servant-Leadership ´Kennismakings- 
workshops´ in de verschillende regio´s van 
Nederland tegen een vriendelijke financiële 
bijdrage. Een unieke gelegenheid om op 
ervaringsniveau kennis te maken met een 
leiderschapcultuur die voor de 21 eeuw tot 
een van de meest vooraanstaande en 
vanzelfsprekende lijkt uit te  groeien.  

 

Voor wie? 

Voor allen die geïnteresseerd zijn om zich 
nader te oriënteren op Servant-Leadership, 
ter verdieping van hun eigen ontwikkeling 
en als doorbraak in de leiderschapcultuur in 
de organisatie waarin zij werkzaam zijn.  

Stuur deze uitnodiging svp ook aan mensen 
aan wie u daarmee iets goeds wilt doen. 
Bedankt! 

 

Wat kunt u verwachten? 

U krijgt overzicht in het ontstaan, de inhoud 
en mogelijke betekenis van Servant-
Leadership. Vooral door het samen ervaren 
(het zijn) van het gedachtegoed krijgt u 
voeling met de weg en het doel waar 
Servant-Leadership toe bijdraagt. Daarbij 
ligt het accent op ´dienen´, de essentie van 
Servant-Leadership,  als een manier van 
zijn, een levenshouding, als opgave die 
verantwoordelijkheid neemt bij te dragen 
aan het algehele welzijn van ons zelf en dat 
van anderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de orde komen: 

� Ontstaan, inhoud en betekenis van 
Servant Leadership. 

� Wij werken met ervaringsoefeningen 
de volgende driehoek uit: wat betekent 
de essentie ´dienen´ in verhouding tot 
mezelf, de ander en het Grotere dan 
wijzelf? 

� Wat kan Servant-Leadership 
betekenen voor mezelf,  mijn 
organisatie, de omgeving? 

 

Data en investering 

De eerste ´Kennismakingsworkshops´ 
vinden plaats op 25 februari 2005 en 15 
april 2005 (van 9.00 uur tot 17.00 uur). De 
locatie voor 25 februari is 
´Conferentiecentrum Kaap Doorn´ te Doorn. 
De investering is       Euro 195,00, exclusief  
BTW. Daarin opgenomen zijn:   � lunch en 
koffie, thee, bronwater,  � het essay De 
Dienaar als Leider van Robert K. Greenleaf. 

 

Inschrijving  

Met bijgaand inschrijfformulier kunt uw 
belangstelling voor deelname kenbaar 
maken: 

Via fax: 0842-24.79.88 

Via Mobiel: 06-54.30.47.60 (Imke Heeren) 

 

Contact 

Imke Heeren beantwoordt graag uw 
eventuele vragen. Stuur haar een �: 

mail@servantleadership-trainers.nl 

of bel naar bovenstaand nummer. 

  

Kijk ook op www.servant-leadership.nl 
voor verdere informatie en activiteiten! 

 


