
Tijdens deze najaarsbijeenkomst van 
onze Alumnivereniging de Metropole op 
donderdag 25 November 2010, komt Paul 
Zuiker ons inspireren over het thema 
persoonlijk leiderschap. Hij zal  
persoonlijk leiderschap plaatsen in de 
context van een snel veranderende 
maatschappij die onze Nederlandse 
samenleving, de ontwikkelingsdynamiek 
van individuen en organisaties onder 
druk zet. Hij maakt met ons de beweging 
van traditionele naar nieuwe en 
vernieuwende benaderingen van 
leiderschap. Kortom, hij zal ons 
inspireren tot reflexie op de samenleving, 
organisaties, onszelf en ons stimuleren 
om in beweging te komen.
 

Programma
15.00 - 15.30 Jaarvergadering 
Waarin het bestuur verslag doet over het afgelopen jaar, graag 
geïnspireerd wordt door belangstellende leden en zich verantwoord 
over de inkomsten en uitgaven 2010. 

15.30 Pauze en ontvangst

16.00 Masterclass 
Waarin Paull Zuiker ons meeneeemt in zijn opvattingen en ideeën 
over persoonlijk leiderschap.

17.30 Netwerkborrel
Ontmoet oude bekenden en leg nieuwe contacten.

17.30 Sluiting

Adres
HAN Blibliotheek
Berg en Dalseweg 81, Nijmegen [vergroot kaart]

Alumnivereniging Master of Management  & Innovation

Nodigt je uit voor haar najaarsbijeenkomst met 
een masterclass over persoonlijk leiderschap.

Paul Zuiker heeft bekendheid verworven als co-
auteur van het boek ʻNederland op doorbrekenʼ
dat in 2007 verscheen. In dit boek staat de actuele 
vraag centraal of onze samenleving door verdere 
polarisatie doormidden breekt of dat wij in staat zijn 
een doorbraak tot stand te brengen naar een nieuw 
niveau van denken en handelen. Zijn belangstelling 
gaat uit naar het ontwikkelen van een nieuwe 
maatschappelijke visie op samenwerking en 
samenleving, en naar het concretiseren daarvan in 
de dagelijkse praktijk.

De kosten voor deze bijeenkomst: leden 50 euro en 
niet of aspirantleden 65 euro.Dit is inclusief 
netwerkborrel en het boek van Paul Zuiker 
ʻNederland op doorbrekenʻ (winkelwaarde 40 euro).

Graag begroeten wij je op 25 november a.s.

Het bestuur AV Metropole

 Klik hier

of ga naar www.metropole.tk
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