Leading Business Club is een initiatief van B-Connected (www.b-connected.nl) in
samenwerking met experts, leiders en ervaringsdeskundigen op het thema persoonlijk
leiderschap in verandering. Met dit initiatief wil ik, Anneliek van der Heijden, een netwerk
creëren waar leiders uitgedaagd en geïnspireerd worden om vanuit authenticiteit naar hun
persoonlijk leiderschap te kijken. Verandering begint bij jezelf, door te investeren in het
vergroten van je bewustzijn, vergroot je je impact als leider. Een aantal leiders uit diverse
branches gingen u voor, stapten in en nemen nu deel aan deze inzicht gevende avonden,
hierbij kunt u denken aan:
Raad van Bestuurslid van een zorgorganisatie
Directeur landelijk waste-to-product bedrijf
Directeur speciaal onderwijs
Zorgmanager van een ziekenhuisorganisatie
Internationaal HR directeur asset partner
Directeur/ eigenaar familiebedrijf
Raad van bestuur woning coöperatie

Wij willen u graag informeren over een van de inspiratieavonden, waar leiderschapsexpert,
collega en vriend samen met ons stil staat bij:
Leiderschap; de vorming vanuit ons familiesysteem en hoe we dit elke dag
tegenkomen.
Deze avond neemt Marco de Witte, expert op het gebied van verandermanagement en
systemisch werk, je verder mee in het proces van ont-wikkelen. Het thema van de avond zal
zijn: Leiderschap: hoe ons familiesysteem ons gevormd heeft en hoe we dat elke dag in ons
leiderschap in leven en werk tegenkomen.
Wij weten het evolutionair al heel lang. Wij leven in systemen, want niemand haalt het
voorjaar als we in de winter alleen achter blijven. Het eerste systeem waar we in worden
geboren noemen we het gezin van herkomst, ook wel het familiesysteem of liefdessysteem
genoemd.

Vragen die deze avond centraal zullen staan zijn:
•
•
•

Hoe heeft het familiesysteem jouw gevormd?
Wat zijn voor jou triggers die oude patronen in het hier en nu in stelling brengen?
Hoe verwijzen deze patronen naar onze ontwikkelruimte?

‘The impact of the intervention depends on the interior condition of the intervenor’
De ervaring leert dat het goed is om achterom te kijken. Niet zelden is de remming in je
ontwikkeling verbonden aan een thema uit jouw familieverleden. Het verleden trekt, zodat er
in de toekomst geen stap voorwaarts gezet kan worden. Het is niet je baas, maar je vader,
niet je opdrachtgever, maar je moeder waar je onbewust mee verbinding maakt?! Contact
maken met dat oudere thema breekt vaak de weg in het hier en nu open!
Dus is het niet verkeerd ons te verdiepen in onze herkomst en de (onbewuste) patronen die
in ons familiesysteem zijn ontstaan. Die inzichten helpen namelijk ons eigen gedrag beter te
begrijpen. Maar we krijgen ook meer inzicht over wat ons effect is op anderen en hoe dat de
resultaten in ons werk wel of niet in weg zit.

Welkom
Wij nodigen u van harte uit. We staren om 17:00 uur met een hapje en drankje en gaan met
elkaar rond 18:00 uur in gesprek. Voor meer informatie of deelname, bel Anneliek op
+31623003643 of stuur een mail naar anneliek@leadingbusinessclub.nl
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