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S E M I N A R

Wil jij je leiderschap verder ontwikkelen? Colourful Business heeft hiervoor
Gabriël Anthonio uitgenodigd een exclusieve Masterclass te verzorgen. Deze
top spreker wordt ook wel ‘het best bewaarde geheim van sprekend
Nederland’ genoemd. Deze exclusieve seminar zal gaan over human
leadership.

Leiderschap gaat over invloed uitoefenen op de omgeving, maar ook
omgekeerd. De omgeving bepaalde mede of iemand als leider wordt gezien.
In veel moderne organisaties zijn medewerkers vaak verander moe, er is
soms sprake van verregaande vervreemding.  Leiderschap en dan met name
van het management in organisaties heeft hierdoor soms een negatieve klank,
maar daar is gelukkig wat aan te doen.   

Hoe kunnen leiders de verandermoeheid en vervreemding van hun
medewerkers ten opzichte van de organisatie en het management doorbreken
en vooral voorkomen? Positief geformuleerd is de vraag hoe leiders
veranderingen in organisaties op een duurzame wijze kunnen doorvoeren.

Deze eenmalige training wordt in Rotterdam gegeven. Een ontmoeting met
Gabriël Anthonio staat garant voor een geweldige en blijvende impuls aan je
leiderschapskwaliteiten en –inzichten. Leiders met passie en ambitie mogen
dit niet missen. 

Top down sturing leidt tot
verandermoeheid en vervreemding in

organisaties



Wie is Gabriël Anthonio?

Gabriël Anthonio is een maatschappelijk betrokken bestuurder en wetenschapper en bijzonder hoogleraar Sociologie van

leiderschap, organisaties en duurzaamheid bij de Faculteit Gedrags en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit

Groningen (RUG). Maar hij is vooral een inspirerend spreker over leiderschap, persoonlijk leiderschap, waarden gedreven

leiderschap en de kracht van het innerlijk kompas. Waarbij hij niet alleen het verstand aanspreekt, maar vooral het hart. Dat doet hij

met verhalen, vaak heel persoonlijke verhalen. Omdat die nu eenmaal beter aansluiten bij het leven dan abstracte rijtjes en kille

opsommingen.

“Blijf dicht bij jezelf, is de kern waar het om draait. In het leven hebben we verschillende rollen. De kunst van leiderschap is dat je met

die rollen leert spelen, op een integere en authentieke manier. Zet soms je vakmanschap in, zet soms je managementvaardigheden

in en probeer vanuit een inspirerende kijk ook mee te bouwen aan de sfeer en cultuur. Het spel tussen die verschillende rollen, het

midden zoeken, dat is leiderschap.”

Kenmerkend voor zijn loopbaan is zijn ingrijpende verander trajecten in organisaties waar hij leiding aan heeft gegeven. Hij is een

erkend expert op het gebied van leiderschap en veranderingen. Hierbij heeft hij zowel aandacht voor bedrijfsvoering, cultuur en

alsook leiderschap. Na een Mbo, Hbo en Wo opleiding gericht op de zorg (o.a. Maatschappelijk Werk en Pedagogiek) is Gabriël in

2006 gepromoveerd aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht op het thema: " de Humanisering van een Justitiële organisatie".

Naast bestuurswerk vervult Gabriël part time de functie als Lector aan de Stenden Hogeschool in Leiderschap en

Verandermanagement. Hij heeft diverse promovendi begeleid naar een succesvolle promotie. Gabriël is landelijk bekend als

spreker/trainer die bij AOG (Universiteit Groningen), Nyenrode (Hoogleraren reeks verander management) en Focus Conferences

(Seminars: Waarden Gedreven Leiderschap) steeds op zeer hoge waardering (9+) kan rekenen.

Komt enorm binnen. Kippenvel Gabriël is een voorbeeld voor iedereen.

Hij heeft diverse artikelen en boeken op zijn naam staan die deels academisch en deels praktijkgericht zijn. Bijdragen

aan organisaties liggen vooral op het vlak van leiderschap, cultuurveranderingen, innovaties en behalen van concrete

doelen resultaten. Naast betaalde functies is hij oprichter van (noodhulp) fondsen en zet hij zich in voor kwetsbare

groepen waaronder kinderen met autisme. Kenmerkend voor zijn passie is zijn grote betrokkenheid en inzet voor

doelgroepen die vaak aan de rand van de samenleving staan.

Hij verzorgt al vele jaren lezingen op congressen en gastcolleges over leiderschap, veranderingen in organisaties en

samenwerkingsverbanden. Door zijn onderwijs en onderzoek levert hij een bijdrage aan de kritische dialoog over

leiderschap in organisaties en de zoektocht naar betekenisvolle vormen van veranderingen en

samenwerkingsverbanden voor de toekomst. Gabriël streeft naar een goede verbinding tussen wetenschap en praktijk. 

 Sylvia Ravensbergen, Sr. programma manager pps, Ministerie van Defensie



PROGRAMMA

Tijdens dit deel gaat het vooral over jou

als leidinggevende. Hierbij gaat Gabriël je

helpen door middel van zijn eigen

ervaring en verhalen.

Tijdens dit deel heb jij de mogelijkheid om

al je brandende vragen te stellen aan

Gabriël. We sluiten de dag af met een

gezellige netwerkborrel

Deel 1: Jij als leider Deel 2: Leiderschap en team Deel 3: Vragen en netwerken

Tijdens dit onderdeel gaat het over

leiderschap en wat voor invloed het heeft

om het team.

Hoe jij goed onder

woorden kan brengen wat

jou als leider het meest

motiveert

Jouw innerlijke waarden en

hoe je die kan hanteren. 

De balans vinden tussen

eigenbelang en de

belangen van anderen.

Hoe jij andere de ruimte

kan geven om tot volle

bloei te komen.

De verschillende bronnen

waar de energie en

motivatie vandaan komt in

een team.

Wanneer je leiderschap,

moed en durf mag tonen

om voor een ander op te

komen.

In een interactieve setting de

mogelijkheid krijgen om al je

brandende vragen te stellen aan

Gabriël. 

We sluiten de dag af met een

gezellige netwerkborrel.

Inloop & Koffie 

08:30  09:00

Deel 1

 09:00  10:00

Pauze

10:00  10:15

Deel 2

10:15  11:30
Deel 3

11:30  12:30



Wat kan je tijdens de seminar
verwachten?

De Human Leadership seminar is een bijzondere training die een frisse blik stelt op leiderschap.
Zo leer je onder andere nieuwe vormen van leiding geven en anders organiseren! De behoefte aan
nieuwe vormen van leiding geven is niet toevallig. 

Veranderende bedrijfspolitiek
Traditionele managementmethodieken zijn weliswaar niet zinloos geworden, maar onvoldoende. Er is
sprake van een echte revolutie in de werkelijkheid van ondernemen en organiseren. De klassieke
piramide organisatie is niet meer. Medewerkers en managers maken steeds meer deel uit van
horizontale structuren en verbanden.

Door deze ontwikkeling staat leiderschap in organisaties enorm onder druk. Een fundamenteel andere
kijk op leiderschap waarin betrokkenheid en het creëren van intrinsieke motivatie centraal staan. We
zijn op zoek naar nieuwe vormen van leiding geven en anders organiseren.

Vraagstukken die aan orde komen
We staan stil bij de vraag hoe we ons staande houden in een wereld die vooral gericht
Is op economische resultaten. Hoe verhouden we ons tot al die veranderdruk(te) en leerprocessen?
Hoe blijven we op koers als de ene organisatieverandering op de andere volgt? Hoe voorkomen we dat
we vervreemden van onze eigen passie en kernwaarden? Wat zijn onze ankers en wat is ons kompas
in deze woelige tijd? Hoe blijven we authentiek, integer en betrokken als anderen zoveel van ons
verwachten?

De piramide organisatie werkt niet meer, maar hoe dan wel? Deze zoektocht en vragen zijn kenmerken
van een transitie, een ingrijpende verandering naar nieuwe vormen van leiderschap. Gabriel Antonio
gaat met jouw deze vraagstellingen op een interactieve manier behandelen. 

Waarden gedreven leiderschap, niet van bovenaf, of onderop,
maar van binnenuit biedt een nieuw perspectief op leiderschap

en organiseren.



8 Principes van Human Leadership 

De brug oversteken
van ik naar wij

Vertrouwen en aan
beloftes houden

Het vastleggen van
een mantra sleutel
waarden

De kennis van andere
human leaders
doorgeven

Een cultuur van
verantwoordelijkheden
maken

Het meten, controleren
en manage met de
juiste middelen

Het bestrijden van
zelfgenoegzaamheid
en nativiteit

Alles verbinden tot
een hogere bedoeling

Resultaat aan het eind van de seminar: 

Inspiratie voor jezelf, je naasten en voor op jet werk.

Zicht op kansen en mogelijkheden van persoonlijk leiderschap.

Concrete handvatten, die morgen al resultaat opleveren.

Inzicht in de kracht van verhalen en nieuwe betekenisgeving.

Praktisch toepasbaar en nog veel meer !



Tijd en locatie
De seminar zal plaatsvinden op 4 oktober 2016 in Rotterdam. Kijk op www.colourfulbusiness.nl voor inhoudelijke
informatie. 

Voor wie ?
Deze training is voor bestuurders, directeuren, managers, leidinggevenden, professionals en andere

geïnteresseerden in de zorg, onderwijs, welzijn, bedrijfsleven, financiën, overheid en wetenschap. Veder iedereen die

wil investeren in zichzelf en iedereen die van de besten ter wereld wil leren hoe je authentiek leiding geeft aan jezelf,

je team, je bedrijf, je organisatie vanuit je ware leiderschapspotentie.

Aanmelden en Kosten 
Dit is jouw kans om te investeren in jezelf! Anthonio zijn lezingen worden vaak voor een select publiek gegeven.

Vanuit onze visie op inspiratie, ontmoeting en duurzaamheid hanteren we een toegankelijk tarief. Voor ons is dit een

laagdrempelige manier om met je kennis te maken. Daarom betaal je slechts een fractie van wat een dergelijke

training normaal kost. We garanderen 100% enthousiasme! Aanmelden kan via www.colourfulbusiness.nl

Prijzen zijn inclusief:
   Koffie & thee
   Netwerkborrel

   Een exclusieve boek van Gabriël Antonio 

   Speciale handouts van Gabriël Antonio 

   Een gezellige ochtend 

Organisatie 
Deze seminar wordt georganiseerd door Colourful Business en Gabriël Antonio. Colourful Business richt zich op

startende kleurrijke ondernemers, ZZP'ers, MKB'ers, professionele adviseurs, vrouwennetwerken, politiek en

overheidsinstanties ondersteuning en willen daarmee kleurrijk ondernemerschap in Nederland versterken.

Colourful Business  initieert ontmoetingen in de regio. Met partners en ondernemers. Voor en met kleurrijke

organisaties en kleine zelfstandigen.

Vragen?
Voor meer praktische informatie kijk op www.colourfulbusiness.nl of 
mail naar info@colourfulbusiness.com 

Ben je er ook bij? 

Hèt zakelijke netwerk voor kleurrijke ondernemers!* Prijzen zijn exclusief btw

Waarden leiden tot principes, principes leiden tot karaktervorming,
karaktervorming leidt tot ander gedrag en ander gedrag leidt tot een
betere wereld.


