
duurzaam leiderschap expeditie

Mensen hebben 

de behoefte

om betekenis 

te geven aan 

de dingen die 

ze doen.

Wat wil jij nalaten?  
Harry Cremers

M: 06 23 69 43 39 

E: hcremers@duurzaamleiderschapexpedi t ie.nl

Duurzaam leiderschap expedi t ie is een ini t ia t ie f 

van Amli ts Consul tancy en Trescee

info@duurzaamleiderschapexpedi t ie.nl

W: www.duurzaamleiderschapexpedi t ie.nl

Gerben St i lma

M: 06 53 93 19 46 

E: gst i lma@duurzaamleiderschapexpedi t ie.nl



Dilemma’s en zingeving; we lopen er allemaal 

tegenaan, maar dan? Waar haal je de wijsheid 

en kracht vandaan om verder te gaan en 

verandering teweeg te brengen? 

In ons dagelijks leven worden we geregeerd 

door tijdsdruk en door van buiten opgelegde 

verwachtingen. Deze expeditie gaat je helpen 

terug te komen bij jezelf: Waar was het mij ook 

alweer om begonnen? Wat doe ik er nu mee en 

hoe kan ik dat veranderen?

We leven in een wereld die onder enorme druk 

staat door onze omgang met de natuur en de 

rijkdom die zij ons biedt; maar ook door hoe 

we als mensen met elkaar omgaan: Wie doet er 

mee en wie staat buiten spel?

 

De expeditie biedt geen kant en klare 

oplossingen maar schept een kader voor 

leiderschap dat aan oplossingen bijdraagt.

Voor de setting is gekozen voor twee landen 

die, ondanks hun verschrikkelijke geschiedenis, 

beschikken over een ongelofelijke vitaliteit en 

levenskracht: Rwanda en Oeganda.

Voor meer info: 
www.duurzaamleiderschapexpeditie.nl

Duurzaam leiderschap begint bij het 
besef dat we anders moeten denken 
en handelen om de balans terug te 
brengen in deze wereld.
Dit vraagt om een maatschappijbeeld 
dat gericht is op continuïteit en 
kwaliteit van leven voor iedereen en 
voor alles op deze aarde.

Jij, als mens en als leider kunt 
nieuwe, noodzakelijke, verbindingen 
tot stand brengen en daarmee vele 
personen bewegen om dit proces 
te versnellen.

'Ontwikkel de 
 essentie en 
 kwaliteit van je 
 leiderschap...'


