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academievoorleiderschap.nl

“Wij willen mensen raken en in beweging zetten, opdat zij de keuzes (durven) 
maken die ertoe doen en deze daadwerkelijk vormgeven in hun context”.

dr. Monique Hammink & Frank Seine
Directie Avicenna Academie voor Leiderschap

Leergang voor Bestuurders | 10 daags programma over eff ectief besturen in dynamische contexten.
Leergang voor Toezichthouders & Commissarissen | 9 daags programma van betekenis.
Leergang Visis & Leiderschap | 9 daags programma over authentiek & impactvol leiderschap.
Waardegedreven Leiderschap (Brugge) | 4 daags programma rond zingevingsprincipes.
Leiderschap Practicum | 6 daags programma over zichtbaar inspirerend leiderschap.
Leiderschap door Creatie | 9 daags programma rond co-creëren en innoveren.
Strategie Mastercourse | 6 daags interactief programma over strategie & actuele thema’s.
Leadership for Society | 9 daags programma over de grote maatschappelijke opgaven.
Future Leaders | 5 daags intensief programma rondom persoonlijk leiderschap.
Maatwerk | Individuele & Incompany trajecten.

Wij geloven dat de wereld nieuw leiderschap

nodig heeft. Leiderschap dat waarde toevoegt aan

organisaties en de samenleving. In de publieke 

sector en het bedrijfsleven. 

Met een bewezen combinatie van relevante gedegen 

kennis, impactvolle ervaringen en vernieuwende 

perspectieven, helpen we jou dat leiderschap te 

ontwikkelen. Zodat je bewust keuzes kunt maken 

die ertoe doen. Zo ontwikkel je de doordachte 

daadkracht die jij en je organisatie nodig hebben 

voor de uitdagingen van vandaag en morgen.
Maximaal impact maken met jouw bijdrage?

Jij als leider hébt impact!

Wat draag jij bij in

“Ik wil mensen inspireren en 
handvatten geven om situaties van 
verlammende polarisatie om te zetten 
in nieuwsgierige (zelf)exploratie, een 
ontvankelijke dialoog en vernieuwende 
en/en-oplossingen”.

drs. Ivo Brughmans
Filosoof, politicoloog,  
managementconsultant en docent 

“Dit jaar help ik met mijn kennis en ervaring 
zorgprofessionals en bestuurders om 
Nederland met corona te leren omgaan als 
een normaal onderdeel van ons leven”.

ir. Luc Kenter
 Bestuurder van ziekenhuizen en 
ouderenzorg organisaties

“Raden van commissarissen wil ik 
helpen om goede stappen te maken 
met diversiteit en inclusiviteit binnen 
hun eigen raad en organisatie”.

dr. Abdelilah el Barzouhi
Cardioloog, toezichthouder en  
voorzitter Werkgroep Diversiteit

“Vanuit mijn eigen podiumervaring 
wil ik leiders inspireren om vanuit een 
ruimer bewustzijn connectie te maken 
met zichzelf. Om van daaruit hun stem 
en visie zo authentiek mogelijk te laten 
horen op hun eigen podium”.

Julika Marijn
Theatermaker en docent

“Ik wil meer mensen helpen bij het ervaren 
en vergroten van hun eigen kracht”.

Folkert Hilarides
Sportinstructeur en docent

“Ik bouw aan een samenleving waarin 
we maximaal van elkaar mogen 
verschillen en tegelijkertijd maximaal 
met elkaar verbonden zijn. Laten we 
samen de wereld iets mooier maken; 
stap voor stap, vriend voor vriend”.

Armijn van Roon
Directeur en initiatiefnemer 
Buddy to Buddy

“Het gaat om respect en authenticiteit. 
Perspectief bieden aan medewerkers 
en gedetineerden.   Door vol in te 
zetten op verbinden, draag ik bij aan  
een veilige(r) samenleving”.

Ton Golstein
Bestuurder/directeur P.I. De 
Karelskamp, toezichthouder en docent

“Als ziekenhuisdirecteur wil ik in 
2022 meer dan ooit een mijnwerker 
zijn op zoek naar de ertslagen van 
betekenisvolle verbinding met 
zorgvragers, medewerkers en  
samenleving” .

Herman Roose
Voorzitter Raad van Bestuur Karus, 
België

“In 2022 ga ik zeker langs bij het asielzoekerscentrum dat ik 
altijd fi etsend passeer. Ik mis nieuwe gezichten”.

Kader Abdolah | Schrijver en docent

“Ik daag toezichthouders en 
bestuurders uit om de dilemma’s 
en paradoxen in hun omgeving te 
zien en de moed te hebben de juiste 
keuzes te maken”.

Marianne Luyer CMC
Toezichthouder en docent

Al ruim 15 jaar leiden we de leiders van morgen 

op aan de hand van actuele thema’s die de 

samenleving raken. Onze leergangen bestaan uit 

inspirerende ontmoetingen met topdocenten, 

experts en bevlogen ondernemers en 

masterclasses met ervaren practitioners. 

We organiseren leiderschapsleergangen, 

maatwerkprogramma’s voor organisaties en 

persoonlijke leertrajecten voor bestuurders. 

Tevens is Avicenna regie-partner van diverse 

brancheverenigingen voor toezichthouders en 

commissarissen. 

“Vanuit mijn persoonlijke gedrevenheid
ga ik moedige leiders van organisaties 
ondersteunen om waarachtige toekomst-
gerichte duurzame strategieën te vertalen 
naar realistische resultaten”.

drs. Diana Monissen
Toezichthouder, bestuurder en docent


