Eigentijdse vragen van leidinggevenden:
- hoe kan ik mijn bronnen verzorgen en mijn waarden realiseren?
- hoe kan ik uitputting voorkomen en met plezier blijven werken?
- hoe krijg ik mijn mensen mee in de richting van gewenste veranderingen?
- hoe ga ik om met de ontwikkelingen in de samenleving?

Ter inleiding
In veel organisaties klinkt de uitspraak “goed leiderschap maakt het verschil”.
Leiderschap is van groot belang voor het resultaat van een organisatie, zoals
ook goede producten of diensten voor tevreden afnemers dat zijn. Daarnaast
heeft goed leiderschap een wezenlijke betekenis voor het persoonlijke
welbevinden en de ontplooiing van de medewerkers van een organisatie en
voor de positionering van de organisatie in de samenleving. Bij dit laatste
denken we onder meer aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en
duurzaam investeren in mensen en in de aarde.
Er is een grote maatschappelijke vraag naar bezielend leiderschap, naar
leidinggevenden die integer, authentiek en betrokken zijn. Dat gaat verder
dan het zakelijk uitvoeren van voorgegeven opdrachten. Het gaat om veel
meer dan efficiency en effectiviteit, dan quotering en budgettering, dan
toepassing van procedures en protocollen. Goed leiderschap wijst een
richting aan, heeft een samenhangende visie op de toekomst en is
georiënteerd op waarden en deugden. Het is gericht op ‘hart en ziel’ van de
medewerkers en ziet het als een uitdaging om het beste uit mensen naar
boven te halen. Dit leiderschap is naast doelgericht ook altijd brongericht.
De Leergang Spiritualiteit en Leiderschap, met de benedictijner gedachten
over spiritualiteit en leiderschap als uitgangspunt, biedt ruimte en rust om uit
de hectiek van alledag aandacht te schenken aan 'trage' vragen, zoals:
Wie ben ik zelf?
Wat is mijn werk?
Uit welke bronnen put ik?
Met welke toekomst wil ik mij verbinden?
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De leergang: achtergrond en opzet
1. Het fundament:
Het uitgangspunt van de leergang is de overtuiging dat de ontwikkeling van
bezielend of spiritueel leiderschap berust op drie componenten, die nauw
met elkaar verbonden zijn. Ze vormen het fundament van bezielend
leiderschap.
Schematisch weergegeven zijn dat:

A. Goed leiderschap is ondenkbaar zonder voortdurende zorg voor de
eigen persoon en de eigen inspiratie. Wie verantwoordelijkheid
draagt of wil dragen,moet voortdurend aan zelfonderzoek doen. Een
absolute voorwaarde voor de ontwikkeling van spiritueel leiderschap
is een blijvende aandacht voor de eigen geestelijke weg. Daarbij
speelt ook het lichaam een belangrijke rol. Zowel lichamelijke
gezondheid, als psychisch evenwicht, als persoonlijke geestelijke
groei zijn van groot belang voor het ontwikkelen van leiderschap.
(Anselm Grün)
B. Persoonlijke groei en bloei vragen om voeding, om inspiratie. De
Regel van Benedictus is al eeuwen zo’n inspiratiebron als het gaat om
bezield leven en bezielend leiding geven. Goed leiderschap is niet van
vandaag of gisteren. Het is een eeuwenoud vraagstuk. Naast het
gedachtegoed van Benedictus wordt ook geput uit andere bronnen,
zoals uit de joodse en christelijke bijbel, uit boeddhisme, taoïsme en
humanisme.
C. Leiding geven krijgt gestalte in deze tijd en op deze plaats, in deze
organisatie, in dit bedrijf, in deze maatschappij. Leiderschap vindt dus
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niet in een maatschappelijk vacuüm plaats, maar is plaats- en
tijdgebonden. De vragen en problemen maar ook de mogelijkheden
van de tijd dienen voorwerp van studie te zijn voor wie een adequaat
leiderschap wil ontwikkelen.
De inhoud van de leergang beweegt zich voortdurend tussen deze drie
componenten, waarbij nu eens de ene dan weer de andere component meer
aandacht krijgt, maar de onderlinge samenhang niet uit het oog verloren
raakt. Om dit te realiseren zal een aantal onderwerpen doorlopend aan bod
komen: communicatie over de eigen inspiratie en de eigen persoon,
historische figuren als identificatiemodel, verschillende religieuze en
wijsgerige denktradities als bronnen van inspiratie, onder meer de Regel van
Benedictus, beleving van het eigen lichaam, het persoonlijke welbevinden, en
de feitelijke organisatorische en maatschappelijke omgeving, waarin de
leidinggevende leeft en werkt.

2. Doelgroep
De leergang is gericht op leidinggevenden in verschillende sectoren van de
samenleving zoals bedrijfsleven, overheid, onderwijs en wetenschap,
krijgsmacht, zorg en welzijn, cultuur en pastoraat.
3. De algemene doelstellingen van de cursus zijn:
- het verdiepen en ontwikkelen van een persoonlijke spiritualiteit, de basis
van goed leiderschap;
- het vermeerderen van kennis over en inzicht in bronnen die inspiratie
kunnen geven voor persoonlijke ontwikkeling en leiderschap;
- het ontwikkelen van een houding die past bij groei in spiritualiteit en
leiderschap in de eigen organisatie;
- het aanleren van vaardigheden voor bezielend leiderschap in de eigen
werksituatie;
- het formuleren van een persoonlijk ontwikkelings- of inspiratieplan.
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4. Programma van de leergang
De leergang Spiritualiteit en Leiderschap bestaat uit drie blokken van drie
aaneengesloten dagen.
Blok I (drie dagen) Centraal thema: leiding geven aan jezelf.
Goed leiding geven aan anderen vooronderstelt dat je op een goede wijze
aandacht en tijd geeft aan jezelf. Het gaat erom jezelf, je eigen ontwikkeling
en groei te sturen en te leiden.
In dit blok komen aan de orde : ontdekken door wie of wat je jezelf laat
leiden, gevoel van eigenwaarde, zelfbeeld, het goed omgaan met de tijd, de
kunst van het pauzeren, tijd nemen voor reflectie en bezinning, het stellen
van prioriteiten in een volle agenda, omgaan met werkdruk en voortdurende
storingen in het werk, het stellen van doelen in het werk, en het stellen van
en omgaan met grenzen.
Als extra onderwerp: beelden van leiderschap in kunst en fotografie.
Blok II (drie dagen) Centraal thema: de verbinding met de ander.
Leiding geven vraagt waarlijk meesterschap in goede communicatie met
anderen, zowel inhoudelijk als op het niveau van de menselijke betrekkingen.
In dit kader komen onder meer aan bod: de mogelijkheden en grenzen van
de eigen communicatiepatronen, effectieve communicatie, communiceren
zonder conflicten, kritiek kunnen geven en ontvangen, de kunst van de
positieve waardering.
Als extra onderwerp: beelden van leiderschap in films.
Blok III (drie dagen) Centraal: authenticiteit en de verbinding met het geheel.
Voor goed leiderschap is van cruciaal belang dat de leidinggevende
authentiek is en authentiek overkomt. Een gekunsteld optreden, een trucje,
toneelspel, niet jezelf zijn, het werkt uiteindelijk averechts.
Aan de orde komen onder meer: de sterke en minder sterke kanten van de
eigen persoonlijkheid en de eigen manier van optreden, mogelijkheden tot
verandering, voorbeelden van inspirerend leiderschap, verzorgen van de
eigen bronnen van inspiratie, de maatschappelijke context waarin men
werkzaam is.
Als extra onderwerp: het werken met verhalen in veranderingsprocessen
Voor data van de eerstvolgende leergang zie www.anselmgrun.net.
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‘Wees zelf de verandering
die je in de wereld wilt realiseren’
M. Gandhi
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5. Andere kenmerken van de leergang
a. intervisie, persoonlijke begeleiding, zelfstudie
In het kader van de leergang voert elke deelnemer minimaal drie tussentijdse
intervisiegesprekken met een klein aantal groepsgenoten om het geleerde in
praktijk te brengen. Aan het begin van de leergang worden intervisiegroepen
samengesteld, die in principe gedurende de leergang driemaal bij elkaar
komen. De intervisiegroepen zijn gericht op verwerking en/of toepassing in
de eigen werksituatie. Er worden verschillende modellen van intervisie
aangeleerd en toegepast. De intervisiegroepen werken zelfstandig, maar
kunnen desgewenst een beroep doen op de begeleiders.
Deelnemers aan de leergang kunnen, indien zij dat wensen, gesprekken
voeren met een persoonlijke begeleider, gericht op de ontwikkeling van de
eigen identiteit en spiritualiteit. De persoonlijke begeleider kan iemand zijn
met wie men al een relatie heeft. Wie geen persoonlijke begeleider heeft en
er een zoekt, kan de begeleiders van de leergang verzoeken om bemiddeling.
Het is belangrijk dat de begeleider enige afstand heeft tot de werksituatie en
niet tot de eigen (werk) kring behoort. De kosten van persoonlijke
begeleiding zijn niet in het cursusgeld inbegrepen.
Deelnemers worden verondersteld aan zelfstudie te doen: het bestuderen
van teksten, zowel primaire teksten als achtergrondinformatie en literatuur
ter verdieping van aangeboden thema’s.
b. de werkvormen
Voor kennisoverdracht, aanleren van leidinggevende vaardigheden en
aandacht voor lichamelijkheid en houdingsaspecten worden verschillende
werkvormen gebruikt, afkomstig uit organisatieontwikkeling, agogiek,
didactiek en verschillende spirituele scholen. Voorbeelden hiervan zijn
(zen)meditatie en gebed, lichaamsoefeningen (o.a. uit de taichi),
dramatechnieken, visualisaties, verschillende gespreksvormen en
opstellingen. Gedurende de leergang wordt gewerkt met eigen
praktijksituaties.
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De tijdsinvestering van de leergang wordt geschat op circa 16 dagen
gedurende het gehele jaar inclusief cursusdagen, intervisiebijeenkomsten,
thuisopdrachten en zelfstudie.
c. de begeleiding
De leiding over een leergang is in handen van Jos van Genugten en Anne
Stael. Bij hen kan men terecht voor vragen en nadere informatie.
In de leergang is een gesprek opgenomen met Broeder Bernardus, de abt van
Koningshoeven over benedictijns leiderschap in de abdij.

Jos van Genugten
Theologie is mijn basisopleiding, daarna veel cursussen en
opleidingen gevolgd rond communicatie en spiritualiteit. Als
trainer en adviseur, maar ook als directeur heb ik veel
ervaring opgedaan met leiderschapsontwikkeling bij
verschillende organisaties. Bij Anselm Grün volgde ik een
leergang Spiritueel Leiderschap. In overleg met hem heb ik
deze bewerkt voor Nederland.
www.delevensboom.net
Deze leergang leert mensen te varen op hun innerlijk kompas.

Anne Stael
Zingeving en zakelijkheid is mijn kernthema. Van huis uit ben
ik
landbouwkundig
ingenieur.
Mijn
belangrijkste
vervolgopleidingen waren: een masterstudie Wereldreligies
en de opleiding organisatie-opstellingen.
Managementervaring heb ik opgedaan bij de kloosterorde
van de Dominicanen en Vluchtelingenwerk. Vanuit mijn
eigen bedrijf verzorg ik trainingen en workshops, ben ik
projectleider en schrijf ik voor verschillende bladen.
www.zienwatonzichtbaaris.nl
Als je de realiteit van de dingen ontkent, ontgaat je de werkelijkheid.
Als er geen tijd meer is voor bezinning, verlies je de bezieling.
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d. de locatie
De leergang vindt plaats in de Trappisten Abdij van Koningshoeven te Tilburg.
In de abdij heeft ieder een eigen slaap - werkkamer, met douchegelegenheid
op de gang.
Voor het verblijf en de route zie: www.koningshoeven.nl.
e. de kosten
De kosten van de leergang van drie maal drie dagen in de Abdij van
Koningshoeven bij Tilburg, zijn verschillend voor privépersonen en kleine
non-profit organisaties en voor grote organisaties en bedrijven. De prijzen
zijn inclusief cursusbegeleiding, gastdocenten, studiemateriaal en exclusief
de kosten van het verblijf in het gastenhuis van de abdij.
f. de aanmelding
Inschrijven kan alleen voor de leergang als geheel, dus voor drie blokken.
De maximale groepsgrootte voor de leergang is 12 deelnemers.
Aanmelding geschiedt via het inschrijfformulier op de website.
Voor actuele data, prijzen, locatie en overige informatie zie
www.anselmgrun.net.
Een in-company training hoort tot de mogelijkheden.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met:
Jos van Genugten
info@delevensboom.net
Anne Stael
info@zienwatonzichtbaaris.nl
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De Regel van Benedictus van Nursia, Polak & v. Gennep 2000
Als je met duizend mensen wilt samenwonen in een
klooster, vereist dat heldere afspraken om het samenleven
en samen werken vruchtbaar te laten zijn. Dit stelt hoge
eisen aan het leiderschap. Wat Benedictus bedacht voor zijn
klooster, heeft een verrassend actuele waarde voor de 21e
eeuw.

Bezielend leidingeven, A. Grün, Ten Have 2008
Dit boek legt de nadruk op de mens achter de
leidinggevende. Zelfkennis, mensenkennis, creativiteit en
fantasie zijn voorwaarden voor bezielend leiderschap.
Het denken van Anselm Grün is mede gebaseerd op de
Regel van Benedictus. Daarin is een leidinggevende iemand
die het leven dient en mensen bezielt.

Een levensregel voor beginners, Benedictijnse spiritualiteit
voor het dagelijks leven, W. Derkse, Lannoo 2001
Benedictijnse spiritualiteit is eenvoudig, weinig spectaculair
en zeker niet zweverig. Ze is direct op het dagelijks bestaan
betrokken. Ze vergt dagelijks onderhoud voor wie een
bepaalde verantwoordelijkheid dragen.
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