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Nieuwsbrief
Thema: Leiderschap
Inspirerend en effectief leiderschap staat altijd in relatie tot actuele en
toekomstige opgaven. Leiders worden steeds geconfronteerd met tal van
nieuwe uitdagingen. WagenaarHoes biedt vensters op leiderschap.

Artikel

Begeleiden van topteams, een persoonlijke kijkwijze…
door Jan Willem Kradolfer
In de afgelopen jaren heb ik de gelegenheid gehad een aantal topteams
te mogen begeleiden bij het realiseren van hun leiderschapsopgave. Die
opgave verschilt natuurlijk per organisatie. Tegelijkertijd is er – ondanks
de verschillende contexten – ook een aantal parallellen te ontdekken in de
ontwikkelingsgeschiedenis van die teams.
Lees meer

Artikel

‘Disruptie gaat níet over technologie, maar over anders kijken’
door Maureen Hendriks
We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk, waarin na de industriële
revolutie en het digitale tijdperk, de fase van robotisering organisaties zal
doen opschudden. Steeds meer groepen medewerkers worden overbodig,
de 15-urige werkweek zal wellicht haar intrede doen. De laatste is reeds in
1930 voorspeld door Keynes.
Lees meer

Casus

Leiderschap stimuleren in ingewikkelde keuzetrajecten
door Ariëlla Verheul
Hoe stimuleer je leiderschap bij belanghebbenden in ingewikkelde keuze
trajecten? WagenaarHoes ondersteunde een gemeente bij het ontwikkelen
van een aanpak om een tanend centrum nieuw leven in te blazen. De
gemeente staat voor de keuze: investeren of niet, en waarin? WagenaarHoes
daagde belanghebbenden uit voorbij hun eigen grenzen ...
Lees meer

Focus

Volg ons op:

In deze nieuwsbrief maken wij per thema zichtbaar wat wij doen
en delen onze visies, casussen en artikelen met de focus op
leiderschap, organisatieontwikkeling, bestuur en governance.
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Essay

Leadership Risk
door Jack Kruf
In Europe we believe our democratic system provides the foundation for
a great set of principles and values that lead to good public governance.
Public leadership is embedded within this, at least I think it is fair to say we
‘believe’ this. One might even say we have believed this for a long time since
democracy traces back to the Greek δημοκρατία.
Lees meer

Artikel

Vrijheid of veiligheid?
door Paul Geertsema
In dit fragment spreekt Ricardo Semler over de balans tussen enerzijds
vrijheid en anderzijds veiligheid en zekerheid. Ook binnen organisaties
maken mensen voortdurend keuzes in dit spanningsveld. Bijvoorbeeld: welke
vrijheid ligt bij de professional? Welke begrenzing spreken we dan af? Deze
afwegingen maken we bewust, maar ook onbewust.
Lees meer

Portfolio

Een korte visie op leidinggeven
door Rob Wagenaar
Een beste wijze van leidinggeven is sterk afhankelijk van de context waarin,
de opgave (“de bedoeling”) van de organisatie, de mensen met wie wordt
gewerkt en ook gebonden aan het tijdsgewricht en de vigerende cultuur. Er
is dus in absolute zin geen optimale manier van leidinggeven te geven. Er
zijn wel duidingen te geven...
Lees meer

Missie

Contact

Colofon

Wij ondersteunen bedrijven, maatschappelijke
instellingen en overheden bij het doorgronden en
oplossen van complexe vraagstukken.

A: Hoofdstraat 69, Postbus 166, 3970 AD Driebergen
M: secretariaat@wagenaarhoes.nl
T: 0343 524010
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