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Hoe ga jij om met (persoonlijk) leiderschap?

Documentaire ‘De Leiderschap-Expeditie’ 
9 maart, Parnassos Utrecht

De Leiderschap-expeditie is gemaakt door Mart Bloem, 
zelfstandig P&O-adviseur, organisatiepsycholoog 
en documentairemaker. “Soms laat ik heel duidelijk 
leiderschap zien en soms ook juist niet. En dat begreep 
ik niet goed. Daarom ben ik dit gaan onderzoeken, met 
camera. Deze documentaire is de eerste in een reeks 
die ik hierover aan het maken ben. Na elke film hoop ik 
meer te begrijpen over mijn eigen leiderschapsgedrag. 
En, wil ik dat gedrag zo houden? Dit is ook wat ik hoop 
te bereiken bij iedereen die deze documentaire ziet. 
Hoe ga JIJ om met (persoonlijk) leiderschap?”.

Tijdens de vertoning van de documentaire zijn 
enkele deelnemers van de leiderschap-expeditie, de 
expeditieleider (Paula Meijer, Helden Op Reis) en de 
documentairemaker aanwezig.

Kom je ook? Gratis toegang en consumpties
Ik hoop jou ook te zien! De toegang, de film, de 
drankjes en de inspiratie zijn  helemaal gratis. 
Aanmelden is wel even nodig, want er is plek voor 
maximaal 50 mensen. Je krijgt een bevestiging en een 
routebeschrijving na je aanmelding.

In deze documentaire gaat een zevental jonge personen onder begeleiding op ‘leiderschap-
expeditie’ in de Ardennen. Ze willen leren over (persoonlijk) leiderschap: wat is mijn 
voorkeursgedrag, waarom doe ik dat en hoe kan ik dit eventueel anders doen? Een 
confronterende en emotionele expeditie naar hoe zij zijn als ‘leider’ en omgaan met 
persoonlijk leiderschap (regie hebben over je werk/leven).

informatie

Programma  
donderdag 9 maart 2017
15.30 - 16.00: Inloop
16.00 - 16.15:  Welkom
16.15 - 16.50: Documentaire
16.50 - 17.30: Terugkijken
17.30 - 18.00: Drankje

Locatie
Utrecht: Parnassos. 
Kruisstraat 201

Aanmelden
Meld je hier aan:  
info@heldenopreis.nl 
(ook voor vragen.)


