
 

 
 

 

3-daagse Workshop 

Leidinggeven vanuit Purpose 
Op weg naar een waardevolle en mensgerichte organisatie  
 

Voor leidinggevenden die anders willen leidinggeven, en die… 
Ø willen begrijpen hoe je als leidinggevende succesvol kan zijn en doelen kan 

realiseren in een steeds complexere omgeving 
Ø op zoek zijn om de purpose daadwerkelijk leidend te laten zijn, maar ook rekening 

willen houden met alle stakeholders 
Ø benieuwd zijn naar de ervaringen en worstelingen van anderen. Hoe zorg je ervoor 

dat je ideeën hierover ook praktisch haalbaar zijn? 
Ø een purpose gedreven organisatie willen creëren waarin iedereen er toe doet 

 
Wat is een purpose gedreven organisatie? 
Een organisatie waarbij de purpose écht leidend is bij de beslissingen die worden 
genomen. We hanteren hierbij drie invalshoeken, die in balans moeten zijn voor een 
succesvolle transitie naar een purpose gedreven organisatie: 
 
 

1. Purpose 
Is er maximale helderheid omtrent de 
gemeenschappelijke kerndoelen en de daarvan 
afgeleide bijdrage van alle betrokkenen? 
 

2. Cultuur 
Is er sprake van een cultuur waarin moed en 
vertrouwen leidend zijn en waarin iedereen tot 
zijn/haar recht komt? 

 
3. Structuur 

Is er duidelijkheid over wie waarvoor 
verantwoordelijk is? En sluit dit aan op ieders 
persoonlijke kwaliteiten en ambities? 

  



 

 
 

 

 

Programma 
In drie dagen maak je uitgebreid kennis met de belangrijkste concepten en ga je samen 
verkennen hoe deze binnen jouw organisatie toepasbaar gemaakt kunnen worden. 

- De onderdelen van het raamwerk ‘Purpose, Structuur en Cultuur’ bespreken in een 
interactieve setting en de onderlinge samenhang ontdekken. Wat is een goede 
purpose? Hoe blijft de purpose actueel? Hoe creëer je een cultuur van veiligheid en 
vertrouwen? Wat hebben we geleerd van onze ervaringen met op rollen 
gebaseerde organisatiestructuren? 

- Beter begrijpen waarom traditionele vormen van leidinggeven minder effectief zijn. 
- De vragen en casussen van deelnemers behandelen. De impact van de nieuwe 

inzichten ervaren en alvast nadenken over een eventueel vervolg. 
- Naar buiten om te zien wat we daar kunnen zien/leren van de onderwerpen die we 

binnen bespreken. 
 

Over de begeleiders 
 

 
Diederik de Groot 
Als ondernemer al jaren toegewijd aan de ontwikkeling van purpose 
gedreven ondernemen. Onder meer oprichter van Independer.nl, 
Breathe.org en ArtsenZorg.nl.  

 
  Diederik de Groot 
 
 
Aart den Hartog 
Ervaring als CFO en bestuurder van (multi)nationale ondernemingen en – 
samen met Diederik – initiatiefnemer van NPM Healthcare. Daarnaast 
begeleider van diverse organisatietransities. 

 
Aart den Hartog 
 

 
Data 

02 sept 2022  (9.00 – 17.00, aansluitend diner) 
07 okt 2022 (9.00 – 17.00) 
18 nov 2022 (9.00 – 17.00) 



 

 
 

 

Kosten 
EUR 1.250 per deelnemer (incl. lunch, diner, etc.) 

Locatie 
Kerkdijk 156  
3615 BK Westbroek (vlak boven Utrecht) 

 
Contact 
Aanmelden of vragen? 
Kijk op www.redturtle.earth of bel 06 54270488  


