MASTERCLASS ‘INSPIREREN EN DIENEN’
Een leergang voor sociaal-spiritueel leiderschap.

De masterclass is bedoeld voor personen met een (bege)leidinggevende rol. Hierbij
valt te denken aan schoolleiders, leidinggevenden in de gezondheidszorg, maar ook aan
leidinggevenden in een andere dienstverlenende sector zoals het welzijnswerk of in het
bedrijfsleven. Voorts is de masterclass bedoeld voor personen die (bege)leiding geven
aan de vorming/ontwikkeling van anderen, zoals docenten, coaches en geestelijk
verzorgers. In feite denken we dat de masterclass tegemoet komt aan mensen met
een levensbeschouwelijke belangstelling, die hun (bege)leidinggevende rol vanuit
dit perspectief willen verdiepen en verrijken en die een verbinding willen leggen
tussen de eigen persoon, de eigen praktijk en de samenleving.

4 INVALSHOEKEN

De leergang onderscheidt zich door een continue afwisseling van colleges en practica, waardoor
de deelnemers (maximaal 16) in de gelegenheid worden gesteld om zich te verdiepen in hun
eigen spiritualiteit en in de spirituele dimensie van hun leiderschap. Door middel van praktijkopdrachten en het bijhouden van een portfolio werken de cursisten toe naar een eindwerkstuk,
waarin ze een plan voor de toekomst hebben uitgewerkt, waarmee ze hun bijdrage aan de
kwaliteit van de samenleving als geheel vorm geven.

Een actueel perspectief op
‘dienend leiderschap’ aan
de hand van de auteur
Robert Greenleaf.

Een spirituele verdieping
van ‘dienend leiderschap’
op basis van de
Vincentiaanse traditie.

Een verkenning van
de ontwikkeling van
identiteit, waarbij het
levensverhaal een
belangrijke rol speelt.

Een perspectief op de
samenleving, waarin we
een overgang waarnemen:
van een tijperk van late
moderniteit naar een
tijdperk van reflectieve
moderniteit.

‘Make no small plans’
‘People and process first’
‘Sustainable institutions’
‘Concern for the poor’

Core values of a leader according to Vincent de Paul
(Marco Tavanti, DePaul University)

INFORMATIEBIJEENKOMST

Op zaterdag 8 december 2018 wordt er in kloosterhotel Zin te Vught een informatiebijeenkomst
gehouden van 10.30 – 12.30 uur, waarna u een lunch wordt aangeboden. Hier kunt u nader
kennis maken met de docenten en de begeleiders. Tevens wordt er meer toelichting gegeven
op de inhoud en opzet van de masterclass. Tot slot krijgt u een goede indruk van de
omgeving waarin de masterclass wordt aangeboden.
Voor aanmelding voor de informatiebijeenkomst of voor de masterclass: ga naar
www.vincentdepaulcenter.nl. waar meer informatie en een inschrijfformulier te
vinden is. Voor persoonlijk contact kunt u bellen met de projectleider van
de masterclass, dr. Jos Roemer (06-1318 6384).

PRAKTISCHE INFORMATIE

TOELATINGSCRITERIA
Van deelnemers verwachten we een werk- en denkniveau op academisch of HBO-niveau,
affiniteit met het levensbeschouwelijk domein en een rol als (bege)leidinggevende in een
bedrijf, instelling of organisatie. Toelating geschiedt op basis van een voorgesprek en een
motivatiebrief.

DUUR
De masterclass wordt aangeboden in de vorm van drie tweedaagsen, een afsluitdag en
een terugkom-weekend. De cursisten arriveren donderdagavond om 18.00 uur voor een
gezamenlijk diner, waarna om 19.00 de leergang start. Gedurende de hele vrijdag en de
zaterdag tot en met de lunch vinden de activiteiten plaats.

LOCATIE
We hebben een opzet en locatie gekozen, die enerzijds past bij de thematiek van de
masterclass en anderzijds voldoende mentale ruimte, rust en focus kan waarborgen.
De masterclass wordt gehouden in een gemoderniseerd klooster in een bosrijke
omgeving, kloosterhotel Zin te Vught.

DATA
•
•
•
•
•

14 - 16 februari 2019 (deels Engelstalig)
14 - 16 maart 2019
11 - 13 april 2019
29 juni 2019 (afsluitdag)
13 - 14 september 2019 (terugkomweekend)

INVESTERING
€ 1.450,- (inclusief overnachtingen, maaltijden en studiemateriaal).

DOCENTEN
De colleges worden gegeven door dr. Patricia Bombard (DePaul University, Chicago),
prof. dr. Tjeu van Knippenberg en dr. Jos Roemer. De practica worden begeleid door
ervaren coaches.

AANMELDEN
Kijk voor meer informatie over de masterclass op
www.vincentdepaulcenter.nl. Of schrijf je in!

INSCHRIJVEN

‘Die Masterclass verdeutlichte die
systematische, logische Vorgehensweise,
wie ich/jeder als leader gemeinsam mit
anderen Aufgaben erkenne und löse.
Die Inhalte gehen über die Normale
leadership-Literatur hinaus.’
Jürgen, historicus en actief binnen

‘De masterclass heeft me op meerdere
gebieden verrijkt. Je gaat niet alleen op een
andere manier naar leiderschap kijken, maar
ook naar jezelf en de context van je werk.
Het is wat dat betreft een sterke combinatie
van persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling
van je vak en ontwikkeling van je denkkaders.
Daarom zou ik de Masterclass ook aan
iedereen van harte aanbevelen.’

Vincentiusbeweging en bisdom Münster
Mark, adviseur governance, cultuur en organisatie bij
een organisatie voor katholiek en christelijk onderwijs

‘Voor mij betekent deze masterclass een interessante
verdieping, een onderdompeling in een manier van
leiderschap, waarin de interactie met de ander
centraal staat. Het is voor mij helder geworden dat
dit klein begint en groots kan uitpakken: iedereen
kan een leider zijn voor ieder ander. Het begint al
met hoe je aanwezig bent, met aandacht voor wat
er hier en nu gebeurt. En tegelijkertijd verbonden
met waar we (als mens, als organisatie) vandaan
komen en waar we naartoe willen groeien.
De gastvrije ontvangst, het heerlijke eten en de
fijne sfeer in kloosterhotel Vught maakte dat de
masterclass voelde als een ‘weekendje weg’.‘

‘Er is liefde genoeg,
wil je meewerken
aan een betere
organisatie daarvan?’
Evelien, zelfstandig psycholoog

Karen, beleidsmedewerkers organisatiecultuur
bij een organisatie voor primair onderwijs

Het Vincent de Paul Center Nederland is een centrum voor spirituele ontwikkeling en sociale actie
vanuit een brede Vincentiaanse spiritualiteit. Naast de leergang voor sociaal-spiritueel leiderschap
biedt het centrum vormingsactiviteiten aan, organiseert ze conferenties en gespreksbijeenkomsten
en ondersteunt ze sociale acties (o.a. de Kledingbank). De leergang voor sociaal-spiritueel
leiderschap wordt aangeboden in samenwerking met DePaul University, Chicago USA.

‘Er is liefde genoeg, maar slecht georganiseerd.’
Vincent de Paul, 1581-1660

