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INTERVISIETRACK

The
Undefended
Leader
Voor wie meer rust wil, in plaats
van altijd rennen, voor wie meer
plezier zoekt in leidinggeven

Hoe komt het dat mijn
agenda toch steeds weer
dichtslibt? En mijn hoofd
op den duur ook … Waarom
tonen gemeenteleden niet
meer initiatief? Welk effect
heeft mijn houding op mijn
gemeenteleden?
IN SAMENWERKING MET

‘Toen ik de eerste twintig pagina’s
van The Undefended Leader las, voelde
ik me haast ontmaskerd. Alsof Walker
doorheeft hoe ik in elkaar steek als
pastor. Het gave van de cursus is, dat
je niet wordt weggestuurd met de
dooddoener “voel je oké zoals je bent”.
Je leert juist om vrij genoeg te zijn en
je positie in te nemen als leider. En dat
zoals het bij jou past.’
Ds. Roland Schipper
Predikant GKv Assen-Marsdijk

Herken je deze vragen in je werk als predikant?
Maak de keuze om de Intervisietrack The
Undefended Leader te volgen. Je bent een halfjaar
lang onderweg met elkaar. Regelmatig word
je opgefrist om als Undefended Leader in de
wereld te staan. Verschillende vormen van leren
(onderwijs, leren van elkaar, buddy’s, leergesprek,
literatuurstudie) zorgen voor ruimte om in
beweging te komen in je persoonlijke proces als
leider in de praktijk van alledag.
Simon Walker ontwikkelde de benadering van
The Undefended Leader binnen de theologische
opleiding van predikanten aan Wycliffe Hall,
Oxford University. In zijn trilogie The Undefended
Leader (2011) legt Walker uit dat je in het
‘verdedigend’ zijn als leider ten diepste je eigen
ego verdedigt. Het geheim van ‘Undefended
Leadership’ heeft te maken met de vraag: wat is
je bron van erkenning? De intervisietrack richt
zich op vrijheid om jezelf te zijn in interactie met
je omgeving en om bewegelijk te kunnen zijn
met diverse houdingen in verschillende situaties.
Hierbij speelt de kracht van zwakheid een
wezenlijke rol. Onder andere in de kerk, waar het
ongemak wordt gevoeld over ‘de sterke leider’, is
deze benadering vruchtbaar gebleken.
MEER INFORMATIE
www.pepredikanten.nl/undefendedleader

DOCENTEN
Oeds Blok
Theoloog, gemeentestichter,
gediplomeerd coach, trainer en
docent. En/of

Liesbeth van Tongeren
HR-professional, opleidingskundige,
coach en trainer.

PRAKTISCHE INFORMATIE
KOSTEN

€ 1.195,- p.p.
CURSUSDAGEN

1 oktober en 5 november 2020,
28 januari en 25 maart 2021, van
12.00 tot 17.00 uur, inclusief lunch
én materialen
UITERSTE INSCHRIJFDATUM

7 september 2020, via
www.pepredikanten.nl
LOCATIE

Kampen of Amsterdam
AANTAL DEELNEMERS

6 (één groep) of 12 (twee groepen)
OMVANG 2 EC

56 uur studiebelasting

