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                                                        Programma Module 6 

Over een wereld in transitie. Praktisch idealisme. Op weg naar noöcratie.  

 

 

 

 

In zijn onlangs verschenen pamflet ‘Het licht is de dageraad van de toekomst’, gaat prof. dr. Cees 

Zwart in op het belang van morele statuur. Hij noemt dat – in deze tijd - een van de belangrijkste 

transitiedossiers. Gebodsethiek wordt vervangen door situatie ethiek (zie hierover ook M. Sandel, 

Rechtvaardigheid). Morele statuur en eigenstandigheid zullen dan niet in eerste instantie bepaald 

worden door naleving van uiterlijke geboden en verboden, maar door ontwikkeling van een goed 

functionerend innerlijk moreel kompas. In ons boek over waardegedreven leiderschap¹ staat het 

moreel kompas centraal. 

Al in 1995 schreef prof. dr. Cees Zwart over de strategie van de hoop, koerszoekend leiderschap 

vanuit integriteit. Dat is de weg om leiding te geven aan transitieprocessen. Daarvoor is het nodig om  

oude paradigma’s in te ruilen door nieuwe paradigma’s. Niet langer te denken vanuit concurrentie, 

maar vanuit harmoniseren, het maatschappelijk bestel niet zien als een construct, maar als een 

organisme. We zijn op weg naar een volgend tijdperk, een tijdperk waarin verbinding moet worden 

gezocht  tussen denkrichtingen en geestelijke stromingen, tussen levensstijlen en omgangsvormen, 

het pad van de gedeelde soberheid. Dan ontstaat de noöcratie, een verbond van mentale veerkracht 

en lenigheid van geest.  

In deze bijeenkomst gaat het om de grondhouding van de bestuurder/leider.   

Prof. dr. Cees Zwart nodigt u uit om met hem mee te denken langs deze lijnen, en op zoek te gaan 

naar uw stijl van leiderschap, uw keuzes, en op welke manier u zich inzet om maatschappelijke 

transitie mogelijk te maken.  

 

Vrijdagmiddag 17 januari 2014 

van 13.30 tot 17.00 uur 

Gastspreker Prof. Dr. Cees Zwart, raadgever 

Prof. dr. Cees Zwart (1934) was hoogleraar sociale pedagogiek 

aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hoogleraar 

organisatie-ontwikkeling en menselijke kwaliteit aan de 

Katholieke Universiteit Brabant (Tias Business School). 

Kasteel Huize Harmelen  

Kasteellaan 1, Harmelen 
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¹ Waardegedreven leiderschap: varen op het moreel kompas, Johan Bouwmeester & Marianne Luyer, Mets&Mets 2012 

De leergang Waardegedreven leiderschap, varen op het moreel kompas  

Deze workshop is een  module van de leergang Waardegedreven Leiderschap, varen op het moreel 

kompas. Aan iedere module kunt u ook apart deelnemen. Wij bieden tevens verschillende opties tot 

coaching en intervisie aan in aanvulling op de reeks bijeenkomsten. Een uitgebreid overzicht van de 

inhoud van de totale Leergang is separaat bij ons verkrijgbaar. Zie ook 

www.waardegedrevenleiderschap.nl 

De kosten van deelname aan de workshop met Cees Zwart op 17 januari 2014 bedragen € 289,00, 

excl BTW, inclusief borrel na afloop. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Johan Bouwmeester en Marianne Luyer 

 

 

 


