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woensdag 10 oktober 2012

Duurzaamheid is een beladen begrip geworden. Veel organisaties zitten vast in het denken
hierover als iets dat ‘moet’ en worstelen met het ontwikkelen van een uitvoerbaar beleid. De
kernvraag die vaak wordt overgeslagen, is: welke onderliggende visie is nodig om
een koers te kiezen waardoor duurzaamheid mogelijk is en die economisch
gezond is?
Kern Konsult organiseert samen met de Wisdom University een exclusieve
ochtendconferentie waarbij hedendaags leiderschap onder de loep wordt genomen ten
aanzien van duurzaamheid. Aanleiding is het verschijnen van het boek The Wisdom Factor.
Hierin bundelen vijf leaders of thought hun krachten om te onderzoeken welke kwaliteit in
leiderschap we nu nodig hebben om te kunnen omgaan met de huidige veranderende
wereld. Leiders die vanuit een diepe verbinding met hun waarden – soms tegen de stroom in
– hun visie willen realiseren.
Een van de auteurs en bedenker van de term the wisdom factor is Will Taegel, vice president
van de Wisdom University in Amerika. Hij schrijft:
“De meest doeltreffende leiders die ik ken, zijn in mijn ogen sterk ingebed in
hun natuurlijke omgeving, zozeer dat ze zich zelfs niet door de meest
onvoorstelbare tegenslag uit het veld laten slaan.”
In het boek presenteert Will Taegel samen met medeauteurs Jim Garrison, Irene van LippeBiesterfeld, Matthijs Schouten en Gert van Santen een nieuw perspectief waarmee een
duurzame toekomst mogelijk is. Zij claimen dat de oplossing voor de crises waar we nu mee
te maken hebben, niet in ons mens-zijn besloten is. Leiders die zich verdiepen in the wisdom
factor zullen kennismaken met een geheel dat groter is dan henzelf, waarin wijsheid
verborgen ligt die het antwoord geeft op de vraagstukken van deze tijd.
Tijdens de conferentie kunt u bijzondere presentaties verwachten van de auteurs, die het
perspectief op uw organisatie en diens plek in de wereld zal veranderen.
Locatie:
Conferentiecentrum Mennorode
Apeldoornseweg 185
8075 RJ Elspeet
Tijd:
10.00 tot 12.30 uur.

Kosten:
€ 50,- inclusief koffie/thee en het boek The Wisdom Factor.
Aanmelden kan via info@kernkonsult.nl, vóór 21 september.
Voor meer informatie neemt u contact op met Gert van Santen, directeur van de Wisdom
University in Nederland via 06-53722427 of gert.vansanten@kernkonsult.nl

