
Doelbewust
Leiderschap

ontwikkelprogramma voor 

directeuren van goede doelen

reflecteren • leren • ontwikkelen met collega’s

Voor directeuren: navigeer jouw organisatie door 

tijden van snelle veranderingen en vind de juiste 

balans tussen ‘mission driven philanthropy’ en 

‘entrepreneurial ways of making impact’



EEN Herkenbaar programma van eisen?
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Herkenbare vragen?
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Hoe navigeer jij naar 
maximale impact?

Wil je leren en sparren met 

collega-directeuren? Neem dan deel aan:  

een exclusieve reeks bijeenkomsten

over de bijzondere uitdagingen van 

leiding geven aan een goed doel 

en over strategische vraagstukken en dilemma’s 

waar je als directeur mee te maken krijgt
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~ Een persoonlijke intake en verkenning van jouw 

uitdagingen

~ Een exclusieve reeks van 6 bijeenkomsten met 

minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers

~ Prikkelende podcast van experts; belichten het 

thema, reiken stellingen aan, voeden het gesprek

~ Groepen worden bewust klein gehouden, zodat veel 

ruimte is voor individuele inbreng en reflectie

~ Veel aandacht voor het maken van afwegingen, de 
juiste vragen stellen, ondernemend zijn en koers 
houden

~ Co-creatie: de thema’s van 3 van de 6 bijeenkomsten 
worden in samenspraak met jou als deelnemer 
gemaakt

PROGRAMMA-opzet
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In de eerste drie bijeenkomsten draait het vooral om 

persoonlijk leiderschap:

1. Hoe verhouden je persoonlijke waarden en de 

passie van je medewerkers zich tot de ambitie en 

beoogde impact? Hoe houd je focus? 

2. Hoe stuur je op innovatie? Hoe verhoud je je tot 

nieuwe ontwikkelingen en hoe krijg je je organisatie 

mee in vernieuwing?

3. Hoe ga jij om met toezichthouders en hoe laveer 

jij tussen verantwoording afleggen en risico’s 

nemen? Tussen verantwoord besteden en 

investeren? 

themA per 
Bijeenkomst (1) 
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In de volgende drie bijeenkomsten gaan we dieper in 

op hoe jij als directeur omgaat met strategische 

vraagstukken. De onderwerpen worden vastgesteld 

ná de intakegesprekken. Bijv.:

4. Hoe geef je leiding aan het ontwikkelen van een 

strategie, waarin de juiste balans zit tussen impact 

maken, draagvlak en inkomsten? 

5. Waarvoor heb je support(ers)/stakeholders nodig? 

Hoe vind je de balans in draagvlak, macht, geld, 

legitimiteit, kennis?

6. Daar is-ie dan, een stevige PR-crisis. Hoe ga jij daar 

als leider mee om? 

themA per 
Bijeenkomst (2) 
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Met prikkelende 
Podcasts Van o.a. 

Rob Peelen
Social Finance

Van input naar outcome: een 180 graden draai naar 
resultaatgerichte goede doelen

Nina Koopman 
Sinzer

Let's be fair.. meer scherpte op de effecten en impact van 
ons werk kan voor veel goede doelen geen kwaad

Rob Beltman 
H3roes

De eeuwige strijd tussen de dominee en de marktkoopman 
– kunnen we daar nou eens mee ophouden?

Daan Laméris 
Fair Capital

Impact Investing

De nieuwe generatie filantropen denkt: hoezo zouden we 
alles weggeven? Laten we investeren en meedenken!
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o.v.v. laatste wijzigingen



Hoe navigeer jij naar 
maximale impact?
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Baukje Stam
gespreksleider
www.baukjestam.nl

Edwin Venema
uitdager | verslaggever

www.dekopijmeester.nl

Baukje en Edwin zijn samen goed voor meer dan drie 
decennia ervaring in de wereld van goede doelen als 
adviseur, dienstverlener, journalist, uitgever, coach 
en bestuurder en vormen met hun complementaire 

skills een doelbewuste tandem

15.00 – 19.00 uur 

inclusief een lichte avondmaaltijd

en na de files (op tijd) naar huis

Start: voorjaar 2021! 

centrale locatie: 

nieuwe huisvesting Triodos Bank

De Reehorst, Zeist



Info en inschrijven

~ persoonlijke intake

~ 6 maandelijkse sessies van ca. 4 uur

~ expert-podcasts

~ individueel klankbordgesprek

~ kosten: € 4.425 vrij van BTW

~ aanbieding: de eerste editie 10% korting € 3.900
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Bel Baukje: 06 2250 2354

Bel Edwin:  06 2552 6102



Doelbewust 
Leiderschap 

nieuwe inzichten • ruimte voor reflectie •  open dialoog 

de juiste vragen stellen •  prioriteiten bepalen •  persoonlijke visie
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