Tweedaagse masterclass over
waardengedreven leiderschap
en storytelling
9 & 10 juni 2021

Met gastdocent
Philip Messak.
Van Dutchbatcommandant naar
onderwijsbestuurder.
Hoe Srebrenica zijn
leven veranderde...

Prof. dr. Gabriël Anthonio

KLASSIEKE
LEVENSFILOSOFIE VOOR
HET MODERNE LEVEN
Leiderschap is een kunst!
Het is de kunst van gericht invloed uitoefenen op jezelf, je naasten en je omgeving. Dit proces vraagt
om toerusting, praktijkervaring en reflectie. In de tweedaagse masterclass ‘The Fine Art of Leadership’
word je door Gabriël Anthonio meegenomen langs verschillende werkvormen om je kennis en
vaardigheden op het gebied van leiderschap te vergroten.
De kunst van beïnvloeding
Na deze masterclass kijk je anders naar leiderschap en vervolg je je weg op een nieuwe manier. Anderen
gaan waarnemen dat je zaken anders, effectiever, aanpakt. En daarmee vergroot je je invloed op je omgeving
en op jezelf. Stap voor stap. De gemiddelde waardering van de masterclass The Fine Art of Leadership is
een 9,7! De organisatie is perfect en er gebeurt écht wat tijdens deze masterclass (zie ook werkwijze).
Werkwijze
In deze tweedaagse masterclass speelt storytelling een centrale rol. De kracht van verhalen vertellen
die raken en inspireren. De impact van een beeldend krachtverhaal met een goed fundament is enorm.
Meer dan managementtaal, rapporten en tabellen levert dit een versterking van de visie, verbinding,
waardencreatie én resultaat op. Met korte inspiratievolle films en verhalen worden er rijke levenslessen
gedeeld. Uiteraard ga je als deelnemer zelf ook aan de slag met je eigen missie en visie en zul je ervaren
welke kracht en invloed er uitgaat van storytelling. De masterclass is zó ingericht dat werkvormen en
methoden makkelijk in je eigen werksituatie kunnen worden overgenomen.

"Het nieuwe leiderschap krijgt niet vorm
van bovenaf of onderaf, maar van binnenuit."

Leer van één van de meest bevlogen leiders van Nederland
Gabriël Anthonio is één van de pareltjes in de stal van Focus Learning Journeys. Hij is een ‘rolmodel’
op het gebied van leiderschap: wat hij in zijn masterclass vertelt heeft hij zelf doorleefd. Dus niet alleen
boekenwijsheid, maar echte beleving. Vanuit het hart en niet alleen het hoofd. Dat voel je, dat zie je en dat
ga je meemaken in deze masterclass. Gabriël is begonnen op straat met het helpen van randgroepjongeren.
Hij maakte zich de wetten van crisissituaties eigen en vertaalde die in principes van waardengedreven
leiderschap. Sindsdien heeft Gabriël ingrijpende verandertrajecten doorgevoerd in de organisaties waar
hij leiding gaf. Topbestuurders en politieke leiders consulteren hem in moeilijke levens- of carrière-perioden.
In 2006 promoveerde hij op een proefschrift over zijn werk als directeur in een TBS kliniek. Op dit moment
is hij partner bij de Galan Groep, lid van de Board of inspiration van Focus Learning Journeys en bijzonder
hoogleraar Sociologie van Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen.

"We moeten ervoor waken geen
onverteerd voedsel uit te spugen"
Aristoteles
The Fine Art of Leadership gaat verder
Gabriël is ondanks alle successen zelf ook een leerling van leiderschap gebleven. In deze masterclass deelt
hij zijn ervaring en nodigt hij jou uit om jouw ervaring en levenslessen te delen. Het motto is "wij moeten
ervoor waken om geen onverteerd voedsel op te spugen." We leven in een wereld van kennisobesitas en
managementpraatjes. The Fine Art of Leadership gaat verder....

"Masterclass met een geweldig inspirerend mens met prachtige verhalen van mens tot mens.
Herkenbaar en toepasbaar in mijn dagelijks werk en leven. Alles is raak!"
Kees Gordijn, CFO Capabel
"Ik heb nog nooit meegemaakt dat ik zoveel wijsheid wilde onthouden en continue opnieuw geïnspireerd
werd, wat een ontzettende verrijkende ervaring!"		
Andriette Dobbelsteen, CEO BOJO BV

PROGRAMMA
THE FINE ART OF LEADERSHIP
Dagdeel 1: 09.30 uur - 12.30 uur
De principes van waardengedreven
en duurzaam leiderschap
Bronnen: Plato & Aristoteles

Dagdeel 3 (avond): 19.00 uur - 21.00 uur
Storytelling: De kracht van verhalen vertellen
Bronnen: Victor Frankl & Jim Collins
Dagdeel 4: 09.30 uur - 12.30 uur
Principe: het leven praat terug!
Bronnen: Fluttert & Nassim Nicolas Taleb

Dagdeel 2: 13.30 uur - 17.00 uur
De principes van duurzame impact
Bronnen: Epictetus, Levinas & Habermas

Dagdeel 5: 13.30 uur - 16.00 uur
Principe van delen en vermenigvuldigen
The Fine Art of Leadership Certificaat uitreiking

Aansluitend diner

16.00 uur afsluiting

9 & 10 juni 2021
VRIJ in Culemborg
Beusichemsedijk 17,
4101 NV, Culemborg

VRIJ in Culemborg

Tijd en locatie
Deze tweedaagse masterclass vindt plaats op
woensdag 9 en donderdag 10 juni 2021. De locatie
is het prachtige 'VRIJ in Culemborg'.
Dag 1 bestaat uit 3 dagdelen van 09.30 tot 21.00 uur.
Dag 2 kent 2 dagdelen: van 09.30 tot 16.00 uur.
Investeren
Je investeert € 2.295,- (excl. BTW) in een unieke
tweedaagse ontmoeting met een rasechte verteller,
die het verstand en bovenal het hart aanspreekt.
Dus geen 'kennisobesitas' maar karaktervorming!

"In kwetsbaarheid
ga je leren."
Philip Messak
De masterclass is inclusief overnachting, lunches,
diner, drankjes, boeken, studiemateriaal en certificaat
van deelname.
Inschrijven
Schrijf je in voordat de masterclass vol is.
Er is plek en aandacht voor een 30-tal deelnemers.
Je schrijft je eenvoudig in via onze website:
www.focuslearningjourneys.nl.

www.focuslearningjourneys.nl - De focus ligt op leren

Volg je ons al op Linkedin? Pak je telefoon,
open je camera en scan deze QR-code.

