
TONEN VAN LEIDERSCHAP 
 

Toonaangevende Masterclass Oorspronkelijk Leiderschap  
oorspronkelijke leiders zetten de toon voor de toekomst! 

 
Een unieke samenwerking tussen de post-master opleiding Oorspronkelijk Leiderschap en 
het Residentie Orkest Den Haag voor de nieuwe leiders van de toekomst. 
 
Datum: 30 november 2012 
Tijd: van 11.30 tot 15.30 uur 
Lokatie: Residentie Orkest Den Haag, Dr Anton Philipszaal,  
Kosten: € 75,- 
Aanmelden: tot 8 november, Esther Boehlee ... 
Ruimte voor maximaal 15 personen, plaatsing op volgorde van aanmelding 
 
Leiders die inspireren zijn belangrijker dan ooit! 

Veel bedrijven, instellingen, stichtingen, organisaties zitten vast. Soms muurvast. 
Bestaande processen om de grote complexiteit te managen zorgen voor een paradox: De 
roep om ondernemerschap, innovatie en out of the box ideeën zijn groter dan ooit, maar 
de structuren en culturen remmen creativiteit en innovatie. De overvloed aan 
ontwikkelingen op digitaal gebied vormen voor veel bedrijven en instellingen een grote 
bedreiging in plaats van een kans. Daarnaast zet de huidige recessie de marktaandelen 
en bestaande posities onder druk waardoor er nog minder risico’s worden genomen. 
Wie inspireert om openingen te creëren, om kansen te ontdekken en de boel weer los te 
gooien? Wie schept een nieuwe zinvolle toekomst voor het team, de afdeling, organisatie 
of bedrijf ? Wie heeft een frisse blik en wijst de weg? Wie durft? Wie zet de toon? 
 
De toonaangevende masterclass Oorspronkelijk Leiderschap gaat over wie jij als leider 
bent, waar je in gelooft en wat dat betekent voor jouw leiderschap. Hoe inspireer je 
anderen met jouw visie? Die anderen zijn in deze toonaangevende masterclass de 
muziekanten van een viermans-ensemble van het Residentie Orkest Den Haag.   
Hoe leg jij jouw oorsprong en visie in nummers die al meerdere malen zijn gespeeld. 
Jij bent de dirigent die hen inspireert hoe te spelen en jou te volgen. Het ensemble biedt 
een klein repertoire aan, maar het is ook mogelijk om met eigen verzoeknummers te 
komen.  
 
In deze toonaangevende masterclass gaan we eerst op zoek naar wat jouw leiderschap 
oorspronkelijk maakt om vervolgens dit in de praktijk te toetsen met het ensemble. 
Met aandacht en zorg bespreken we wat zich voordoet. Een persoonlijke en intieme 
setting zorgt voor diepgang, nieuwe inzichten en bruikbare feedback. Van zowel de 
coaches als de muzikanten. Er kunnen ook filmopnamen worden gemaakt. Een mooi 
document dat je mee naar huis neemt om later nog eens te bekijken.  
 
De begeleiding van deze masterclass staat onder leiding van Elly Verblaauw en een 
muzikant van het Residentie Orkest. Elly is de programmaleider van Oorspronkelijk 
Leiderschap en begeleidt het onderdeel Van Binnenuit. Elly is zingevingsdeskundige en 
heeft zich vooral toegelegd op energetisch werken.  



 
Schrijf je nu in en ga de uitdaging met jezelf aan. Ervaar hoe tonen, stemming, sfeer, tot 
verbinding en enthousiasme kunnen leiden. En wat dit van je vraagt en hoe jij de toon kan 
zetten. 


