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Uitnodiging

Het klassieke leiderschap lijkt zijn
beste tijd te hebben gehad. Het topdown aansturen met de focus op
winst, productie en controle wordt
vervangen door de beweging naar
het nieuwe organiseren. Zijn leiders
de angst voor controleverlies en jacht
naar winstbejag voorbij? Om een
duurzame organisatie en een voor
iedereen leefbare samenleving neer te
zetten, moeten we onszelf en anderen
inspireren tot Ethisch Leiderschap.
Op dit seminar gaan deskundigen
en filosofen met expertises op het
gebied van (Ethisch) Leiderschap en
integriteit in debat met de deelnemers
over de vraag wat dit leiderschap
betekent voor het individu,
organisaties en de samenleving.

MARCUS AURELIUS

Na dit seminar beschik je over de
kennis waarmee je ethisch leiderschap
als fenomeen kunt begrijpen. Het
biedt je de mogelijkheid om vanuit
andere invalshoeken het gesprek in de
eigen organisatie over dit onderwerp
te voeren.
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Programma
13.00 – 13.30 uur
13.30 – 13.45 uur
13.45 – 14.15 uur

Aankomst
Inleiding
Kijken en denken vanuit de praktijk
Kitty Nooy neemt u mee in een

praktijkvoorbeeld van niet ethisch leiderschap
en gaat vandaar uit met u op zoek naar hoe het
wel had gekund of gemoeten.

14.15 – 14.25 uur

In gesprek met Kitty Nooy

14.30 – 15.00 uur

Kan elk mens een ethisch leider zijn?

Rico Sneller vraagt zich af of een schizofrene
persoonlijkheid ‘integer’ kan zijn. Kan een
psychopaat dat? En een narcist?

15.00 – 15.10 uur

In gesprek met Rico Sneller

15.10 – 15.30 uur
15.30 – 16.00 uur

Pauze
Ethisch leiderschap als containerbegrip

mr. Kitty Nooy
werkte o.a. als (fungerend) hoofdofficier van justitie als
leidinggevende in de top van het Openbaar Ministerie en
acht jaar als landelijk portefeuillehouder integriteit. Zij is
ervaringsdeskundige en werkt als adviseur op het gebied van
Ethisch Leiderschap.

Erica Meijerman
Is na haar werk als leidinggevende in 1999 als adviseur en
programmamanager gaan werken. Binnen organisaties als het OM,
de Landmacht, TNO en Philadelphia Zorg werkt zij met haar bedrijf
OrganisatieLuisteraars aan complexe organisatievraagstukken als
regeldruk, integriteit, leiderschap en disciplinering.

Muel Kaptein vindt dat we ervoor

moeten waken dat ethisch leiderschap geen
containerbegrip wordt. Hij neemt u mee in wat
hij de basiskenmerken vindt van een ethisch
leider.

16.00 – 16.10 uur

In gesprek met Muel Kaptein

16.15 – 16.45 uur

De nieuwe sterker leider is niet de baas

16.45 – 16.55 uur

KEYNOTE SPREKERS

prof.dr. Muel Kaptein
is sinds 1991 als organisatieadviseur en -auditor actief op het
gebied van bedrijfsethiek, integriteit en compliance. In 1996
was hij medeoprichter van KPMG Integrity en in 1999 van KPMG
Sustainability. Kaptein is tevens hoogleraar bedrijfsethiek aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam..

Erica Meijerman vindt dat ethisch leiderschap
niet van een persoon is en dat nog steeds teveel
wordt gekeken vanuit het perspectief van de
baas. Zij doet een appel om ethisch leiderschap
als fenomeen te beschouwen.

In gesprek met Erica Meijerman

17.00 – 17.15 uur Debat
17.15			 Netwerkborrel

dr. Rico Sneller
doceerde ethiek en filosofie aan de universiteiten van Utrecht,
Leiden en Eindhoven. Hij is vicepresident van de academische
netwerkorganisatie Alternative Perspections and Global Concerns.
Zijn belangstelling gaat momenteel vooral uit buitengewone
bewustzijnstoestanden, zoals waanzin, mystiek, spiritualiteit,
telepathie, inspiratie, creativiteit e.d.

Mandeville Business School

5

Voor wie?
Bestuurders, directeuren, managers, professionals,
advocaten, commissarissen, toezichthouders,
integriteitscoördinatoren, compliance officers.

JE
INVESTERING:
Locatie:
ARTI LEGI
Markt 27
2801 JJ GOUDA

Ticket				
Seminarticket			

Parkeren: Q-Park Lem Dulstraat (5 min. lopen)
Trein: 10 min lopen vanaf Gouda CS.

Ticketprijs
€ 99,-

Deze prijzen zijn excl. BTW (per persoon) en incl. koffie, thee,
borrel en netwerken.		

DEELNEMEN?

Stuur een e-mail aan: info@mandevilleacademy.nl
o.v.v. ‘Seminar Ethisch Leiderschap’
COLOFON
Uitgave

ANNEGIEN LOUDON
Wil je meer informatie over het seminar ‘Ethisch
Leiderschap’? Neem (vrijblijvend) contact op met de
seminarmanager Annegien Loudon via 06 41623683.
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Webroots

Mandeville Business School

Redactionele medewerking:			

KvK.: 74322230

Harry Veenendaal
Woordlab

Westhaven 12						
E info@mandevilleacademy.nl

Vormgeving					

2801 PN GOUDA			

Harry Veenendaal

www.mandevilleacademy.nl

Foto’s & Illustraties					
Rabobank
Rijksmuseum Amsterdam, Arti Legi

IBAN. Nr. NL03 RABO 0314 4443 19

Mandeville Business School

7

Mandeville Business School
Westhaven 12
2801 PH Gouda
0182-769290
info@mandevilleacademy.nl

