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Ontbijtsessie 6-november-2009: Vanuit HRM organisaties doorgronden!  
Verslag: Corry Verpalen, ’s Heer Hendrikskinderen, 7 november 2009.

Bij aankomst ‘s morgens half acht in Huijbergen

collega’s 

vandaag 

Na een welkom door Etiënne Schoenmakers komt Guust Verpaalen  

aan het woord

bij de overheid als in het bedrijfsleven, zijn eigen visie op leiderschap 

ontwikkeld

hij tot zijn denkbeelden gekomen is. Aansluitend op zijn eerste boek 

“Het is niet te geloven”

Guust start zijn verhaal met de stelling dat alleen kritische 

kanttekeningen zetten bij de huidige ontwikkelingen in de wereld 

van organisaties en leidinggeven te gemakkelijk is. Door het 

aandragen van oplossingen komen er mogelijk nieuwe bewegingen tot stand.

De exponentiële groei die in onze maatschappij vaak heilig is, wordt door Guust met behulp van een 

metafoor grondig onderuit gehaald. Als een bacterie in een fles exponentieel groeit, zijn er al snel 

onvoldoende flessen om de groei bij te houden.

Zijn oplossing is geen model; tegenover groei zet hij kleiner maken, de verantwoordelijkheid leggen 

bij het individu zelf.  In de visie van Verpaalen heeft onze maatschappij persoonlijk leiderschap nodig

Dat betekent dat iedereen zelf kan bijdragen door voor zichzelf vast te stellen wat de eigen 

en die als leidraad te kiezen voor je verdere leven.

Stel jezelf de vraag: wat is mijn talent en wat kan ik bijdragen? Door je missie te formuleren komt de 

mens in contact met waarden die het mogelijk maken te komen tot keuzes die hem of haar in de 

juiste richting zullen stuwen. 

In zijn tweede boek heeft Verpaalen het over bewustzijnsontwikkeling, een onderwerp dat lang werd 

afgedaan als onwetenschappelijk, ni

ongrijpbare zaken als intuïtie en liefde. De stappen die op dit pad gezet moeten worden

de alchemie. Verpaalen toont aan dat met behulp van 

zullen moeten worden, er een haalbare weg is naar persoonlijk leiderschap. Als eerste stap noemt hij 

het afbranden van het ego. 
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Na een welkom door Etiënne Schoenmakers komt Guust Verpaalen  
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De spreker neemt in vogelvlucht de opeenvolgende stappen door, steeds gerelateerd aan 

voorbeelden uit zijn eigen ervaring. 

boek. Een paar elementen worden al wel duidelijk: ieder persoon

bij wat iemand wél kan en verzin op die manier creatieve oplossingen.

Na de inleiding, die ook pittige vragen opriep, ging Piet Verdult nog in op de resultaten van de 

ledenenquête. Binnenkort is die via de website voor iedereen in te zien, het bestuur is nog in beraad 

over de te ondernemen acties.  

Het tweede onderwerp voor vandaag, een initiatief b

doorgeschoven naar de volgende keer. Het gesprek zal dan gaan over de vraag: Hoe kunnen we het 

KKP ook inzetten om gezamenlijk acquisitie te plegen? Daarover wil men een uitwisseling met de 

leden hebben op de bijeenkomst va
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leden hebben op de bijeenkomst van vrijdag 4 december, weer bij een smakelijk ontbijt!
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Kennisknooppunt intranet op  LinkedIn

 

Tevens worden hier de vacatures 

geplaatst, discussies gestart (zoals KKP als 

acquisiteur? En uitslag van de 

opbrengstenquête….) en uitnodigingen 

uitgezet. Kortom, een levendige virtual 

community. Als 17 leden hebben zich hier 

aangemeld. Het gebruik valt echter 

tegen…. Tijd voor een toelichting! 

 

 

Volgende ontbijtsessie op 4-december

Graag nodigen we je uit voor de volgende ontbijtsessie op

De Vijverhoeve.  Dan zal  Leo Stultiëns je meenemen in het land van de verzekeringen

arbeidsongeschiktheidverzekering voor de zelfstandige; wat zijn

risico’s. Aansluitend zal Piet Verdult 

de discussie gevoerd worden of en hoe het KKP als acquisiteur ingezet kan worden.

Kortom, het belooft weer een enerverende sessie te worden

december  09.00 uur, zodat we alles goed

LinkedIn 

Voor leden is er een afgeschermde 

groep aangemaakt op LinkedIn. Door 

je aan te melden bij de Group KKP, 

kom je in deze afgeschermde 

omgeving.  Hier wordt het 

online gezet en kun je er op reageren 

(interactief). 
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