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Leergang Leiderschap en Spiritualiteit 
eerste jaar 2018  
 
 
Vrijdag  23 februari 2018 
Kennismaken en eerste verkenning van spiritualiteit en leiderschap  
Locatie: Centrum Broze 
Begeleider: Birgit Verstappen 
          
Dinsdag 20 maart, woensdag 21 maart en donderdag  22 maart 2018. 
Een adem driedaagse.  
Aandacht voor adem, houding, ontspanning  
Locatie: Klooster Koningsoord trappistinnen 
Begeleiders: Harry Kat en Birgit Verstappen. 
NB Dit onderdeel staat open voor een beperkt aantal deelnemers van buiten de leergang. 
 
Vrijdag 20 april 2018       
Thema: Dankbaarheid 
Demonen en Verleidingen  
Locatie: Centrum Broze 
Begeleider: Birgit Verstappen 
 
Dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag  31 mei 2018    
Een kleine luister pelgrimage  
Luisteroefeningen, naar binnen en naar buiten.  
Locatie: Centrum Broze en Klooster Nieuwkerk 
NB Dit onderdeel staat open voor een beperkt aantal deelnemers van buiten de leergang.  
Zie voor uitgebreide beschrijving en kosten losse deelname http://www.broze.nl/luisterrijk-
leiderschap-een-kleine-luister-pelgrimage/  
Met een workshop van choreagraaf en danser Jasper Džuki Jelen 

 
Donderdag 28 juni 2018 
Stilte dag  
Locatie: Trappistenklooster OLV Abdij Koningshoeven, Berkel-Enschot 
Begeleider: Birgit Verstappen 
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Dinsdag  18 september, woensdag 19 september, donderdag 20 september 2018 
Kernbegrippen van de benedictijnse spiritualiteit worden verder uitgediept. Ook zal het thema 
schaduwzijden uitgebreid en op speelse wijze worden verkend. 
Voor de lezing van Herman Kaiser op de eerste ochtend van deze driedaagse kunnen de 
deelnemers ieder drie medewerkers, cq leidinggevende uit hun eigen werkomgeving uitnodigen.  
Locatie: Klooster Koningsoord, te Arnhem/Oosterbeek 
Begeleider: Birgit Verstappen  
Gastspreker: Herman Kaiser, voormalig burgemeester van o.a. van Roermond en Arnhem  
     
Vrijdag 16 november 
Presentatie eigen ontwikkelings- en inspiratieplan 
Leerpunten, verdere leervragen         
Feestelijke afsluiting van het eerste jaar 
Locatie: Centrum Broze   
Begeleider: Birgit Verstappen  
 
 
Begeleiders, sprekers, gastdocenten 
 
Birgit Verstappen  
Ontwerper en eigenaar van deze leergang Leiderschap en Spiritualiteit. 
Zij zal bij elk onderdeel van de leergang aanwezig zijn. Daarnaast worden afhankelijk ook van de 
grootte van de groep co-trainers ingezet die ervaring hebben met spiritualiteit én leiderschap. 
Birgit is veelzijdig geschoold in didactiek (lerarenopleiding), theologie (gepromoveerd) en filosofie, 
in leidinggeven (VO), in traditionele Chinese geneeskunde en in t'ai chi ch'uan, qigong, verhalen 
vertellen en clownerie.  Op het terrein van leiderschapsontwikkeling, is spiritueel leiderschap haar 
specialiteit. Zij heeft jarenlange werkervaring in zorg en welzijnssector, onderwijs, overheid, kerk 
en politiek. Zie http://www.broze.nl/opdrachtgevers/ 
 
Harry Kat, directeur behandeling in een organisatie voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Daarnaast trainer in het omgaan met zeer ernstig probleemgedrag, omgaan met 
agressie, emotiemanagement en hartcoherentie en daarnaast is hij leraar Aikido (6e dan). 
 

Herman Kaiser, burgemeester van o.a. Roermond en Arnhem en voormalig partner en consultant 

van Rijnconsult. 

 
Jasper Džuki Jelen, choreograaf, Artistic Director, Performer, Docent. 
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De locaties  
De leergang maakt gebruik van diverse locaties, passend bij het thema dat aan de orde is. 
Centrum Broze te Hilvarenbeek, Klooster Nieuwkerk te Goirle, Abdij Koningsoord te 
Arnhem/Oosterbeek. 
 
De kosten  
Het eerste jaar van de leergang bedraagt 4200,- euro, plus verblijfskosten 750,- euro. De prijzen 
zijn inclusief cursusbegeleiding, gastdocenten, studiemateriaal en exclusief 21% btw. Mochten de 
kosten een onoverkomelijk bezwaar blijken om deel te kunnen nemen, neem contact op. 
 
Aanmelding  
Inschrijven voor de leergang betekent voor het eerste jaar in totaal deelname aan 4 losse dagen 
en drie blokken van drie dagen. De minimale groepsgrootte is 6 deelnemers, maximale 
groepsgrootte voor de leergang is 8 deelnemers. Zoals reeds vermeld kan op enkele momenten de 
groep aangevuld worden met enkele deelnemers die alleen hiervoor intekenen. Aanmelding 
geschiedt via het inschrijfformulier op de website van www.broze.nl. Er volgt altijd een intake 
gesprek. 
 
Heeft u nog vragen? Neem contact op met Birgit Verstappen, 06-17140214 of mail 
birgit@broze.nl.  


