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Utrecht is een fantastische stad om in te werken en te 
wonen maar geen gemakkelijke stad voor leiders. Vooral 
publieke en maatschappelijke leiders doen het hier niet snel 
goed. Gevoel voor de stad, haar historie, cultuur en mores 
is van essentieel belang, net als de vaardigheid om deze 
omgeving snel te doorgronden en daarin te accelereren. 
Leiderschap in de 21e eeuw gaat immers verder dan de 
performance van de eigen organisatie. Leiders hebben ook 
een verantwoordelijkheid voor het aangaan van 
samenwerking met andere organisaties en de bedding 
waarin dit kan gedijen. Ingewijden en lotgenoten kunnen 
daarbij van grote waarde zijn. Dit programma wil hierin 
voorzien. 

THEMATIEK

‘Nieuwe Utrechtse Leiders’ is een programma dat gaat over 
verbinding maken met de thuisbasis: de stad Utrecht. 
Wegwijs worden in een nieuwe omgeving, gevoel krijgen 
voor de plek en de maatschappelijke en bestuurlijke 
dynamiek en samen aan netwerk bouwen met andere 
Nieuwe Utrechtse Leiders in het publieke en 
maatschappelijk domein.
In vier modules laten we een selecte groep Nieuwe 
Utrechtse Leiders verbinding maken met Utrecht en elkaar. 
Daarbij komen de volgende vragen aan de orde: Wat is de 
identiteit van Utrecht? Wat is kenmerkend aan de Utrechtse 
blik, netwerk- en bestuurscultuur? Wat vraagt het van 

Nieuwe Utrechtse Leiders om vanuit een bepaalde sector 
leiding te geven in en aan Utrecht? Hoe kunnen Nieuwe 
Utrechtse Leiders elkaar daarbij helpen en samen (Utrecht 
laten) accelereren?
Resumerend: Samen met andere Utrechtse leiders 
ondergedompeld worden in het ‘Utrechtse’ waarbij 
leiderschapsgesprek en bijdragen van Utrechtse inspiratoren 
zijn verweven.

PROGR AMMA

Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten, eens per 
maand, ieder met een eigen thema. 
De bijeenkomsten vinden steeds plaats op een bijzondere 
plek in Utrecht en er is iedere keer aandacht voor Utrechtse 
kunst en cultuur. Naast de centrale thema’s vragen we alle 
deelnemers ook een eigen (echt lastige en actueel spelende) 
kwestie in te brengen. Tijdens de afsluitende diners pensant 
is naast terugblik op de middag ruimte voor deze 
individuele kwesties.

DOORGEVEN

Een belangrijk onderdeel van leiderschap is doorgeven. Het 
programma zal hiermee dan ook eindigen. Iedere 
deelnemer neemt naar de slotbijeenkomst een jonge 
talentvolle collega (met netwerkverant-woordelijkheid) 
mee. Deze groep kan de uitwisseling binnen het Utrechtse 
netwerk samen met de Nieuwe Utrechtse Leiders verder 
brengen.
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Utrecht voor beginners

Kijk niet op een jaar of wat 
voor goed begrip van deze stad. 
Wie op zoek wil naar het hart 
kan graven tot hij is verdwenen 
in een gat van twintig eeuwen.  

U kunt op zoek in boeken 
zwaar als kloostermoppen 
of een wenteltrap beklimmen 
tot het raadsel aan uw voeten ligt. 
Toch geeft dit geen beter zicht.

Zoek een goede avond uit, 
loop de grachten langs en kijk 
hoe het licht in de huizen verdwijnt. 
Leg dan uw handen op een muur. 
Hier heeft de oudste steen gelijk.
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Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap



MEER INFORMATIE

•       Het leiderschapsprogramma Nieuwe Utrechtse Leiders wordt aangeboden door de Executive en Masterprogramma’s van het departement  
         Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
•       Wilt u meer weten over opleidingen voor professionals? Ga dan naar onze website:  www.uu.nl/usbo/emp
•       Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Paul Adriaanse via e-mail: p.adriaanse@uu.nl of bel 030 253 8101
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Het onderwijsprogramma is steeds in ontwikkeling. De inhoud van deze flyer geeft de stand van zaken op het moment van verschijnen weer.
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VOOR WIE

Leiders (m/v) van maatschappelijke Utrechtse 
ondernemingen. Er geldt een maximum groepsgrootte van 
12 personen. 

WA AR

Plaats van samenkomst verschilt per keer. Bij elk thema zal 
een toepasselijke plek in Utrecht worden gezocht. De eerste 
bijeenkomst vindt plaats bij het departement Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht 
aan de Bijlhouwerstraat 6. 

WANNEER

Start in januari 2016, bijeenkomsten (inclusief diner) vinden 
plaats op donderdag 21 januari, 11 februari, 17 maart en  
vrijdag 15 april.

KOSTEN 

€ 3.950,-.

ORGANISAT IE

Initiatiefnemers zijn Paul Adriaanse, Frank Beemer, 
Maarten Königs, Frits Lintmeijer en Bastiaan Staffhorst.  
De organisatie ligt in handen van het departement 
Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de 
Universiteit Utrecht.

A ANMELDING 

U kunt een inschrijfformulier aanvragen bij Bianca Kooij 
via e-mail: b.t.m.kooij@uu.nl of tel: 030 2538101.

PROGR AMMA

Bijeenkomst 1 - Utrecht voor Beginners; leiden en 
geleid worden onder de Dom (21 januari)
12.30 – 14.00 uur
Lunch, introductie en kennismaking (o.l.v. initiatiefnemers).
14.00 – 15.30 uur
Rob van Scheers (auteur De kleine parade van Utrecht) 
schetst het DNA van Utrecht. 
16.00 – 18.00 uur
Steven de Waal (adviseur en publicist) gaat in op typisch 
Utrechts leiderschap onder de uitdagende noemer ‘het 
leiderloze netwerk’ van Utrecht.
18.30 – 20.30 uur
Steven de Waal gaat met de deelnemers in gesprek over 
leiden en geleid worden onder de Dom.

Bijeenkomst 2 - De sociaal-culturele kaart van 
Utrecht (11 februari)
15.30 – 16.00 uur
Introductie (o.l.v. initiatiefnemers).
16.00 – 18.00 uur
Socioloog Paul Schnabel houdt een inleiding over de sociale 
en culturele kenmerken van Utrecht en schetst opvallende 

verschillen én overeenkomsten met andere steden in 
Nederland en Europa. Oud-wethouder en voorzitter 
PO-raad Rinda den Besten geeft haar visie op de sociaal-
culturele kaart van Utrecht en hoe zij die een plek geeft in 
haar leiderschap.
18.30 – 20.30 uur
Paul Schnabel en Rinda den Besten gaan met de deelnemers 
in gesprek. Hoe krijg je deze stad in beweging en hoe krijg 
je de Utrechters daarin mee?

Bijeenkomst 3 - Bronnen van beweging - 
ondernemen in het Utrechtse (17 maart)
15.30 – 16.00 uur
Introductie (o.l.v. initiatiefnemers).
16.00 – 18.30 uur
Trude Maas (voorzitter Utrecht Development Board) en 
Broos Schnetz, oprichter Leefbaar Utrecht en ondernemer 
delen hun visie over ondernemerschap in Utrecht. Wat 
houdt ondernemen in Utrecht in? Vinden ondernemers in 
Utrecht een ideale (centraal gelegen) landingsplaats of ook 
echt bronnen van beweging?
18.30 – 20.00 uur
Marten Blankesteijn, oprichter van Blendle gaat met de 
deelnemers in gesprek over ondernemen in Utrecht.  

Bijeenkomst 4 - Organisaties ‘richten’ naar de stad  
(15 april)
12.30 – 13.30 uur
Lunch, introductie en kennismaking (o.l.v. initiatiefnemers).
13.30 – 16.00 uur
Prof. dr. Sandra Schruijer zal spreken over het organiseren 
van samenwerking over organisatiegrenzen heen. We gaan 
vervolgens in gesprek over de ‘Utrechtse condities’ 
waaronder deze samenwerking kan gedijen.
16.00 – 20.00 uur
De laatste bijeenkomst wordt ingevuld door de Utrechtse 
leiders van vandaag én morgen. Deze bijeenkomst wordt 
gefaciliteerd door Martijn van der Spek, senior consultant 
USBO Advies. Hoe kunnen de Nieuwe Utrechtse Leiders 
hun maatschappelijke ondernemingen ‘richten’ naar de stad? 
Hoe kunnen zij de Nieuwe Utrechtse Leiders van morgen 
inspireren om effectief te opereren in de stedelijke 
netwerken van Utrecht? 
Afsluiting vindt plaats in de Stadsschouwburg Utrecht.




