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In het kort
Als je kennis wilt maken met een originele benadering van leiderschap vanuit de ecologie 
tussen mensen, handvatten aangereikt wilt krijgen om je vrijheid en bewegelijkheid te vergroten, 
geïnspireerd wilt raken door de vraag welk leiderschap nodig is in de samenleving van vandaag, 
een prikkelende discussie op academisch niveau over leiderschap wilt volgen, meld je dan hier aan 
voor het symposium ‘Becoming Undefended’. De voertaal tijdens het symposium is Nederlands. Er 
wordt gezorgd voor vertaling van Simon Walker.

Wat levert deelname je op?
•	 Je maakt kennis met Simon Walker, schrijver van de trilogie The Undefended Leader.
•	 Je raakt geïnspireerd door een prikkelend gesprek over leiderschap in deze tijd.
•	 Je ontvangt perspectief op weg naar Undefended Leiderschap in een mooie en 

complexe wereld.
•	 Je ontmoet leiders uit diverse sectoren.
•	 Je bepaalt jouw eerstvolgende stap in ‘Becoming Undefended’.

Waar  Baptist House, Postjesweg 150, 1061 AX Amsterdam
Wanneer	 10:00	–	16:00	uur.	Registratie	vanaf	09:30	uur,	koffie	en	thee
Sprekers Dr. Simon P. Walker - Auteur The Undefended Leader
  Drs. Wout Huizing - theoloog, ervaren supervisor en stafmedewerker bij Reliëf
  Annemarie Foppen MA MSc - PhD kandidaat Religion and Leadership aan de VU
  Dr. Remco Spithoven - Lector Maatschappelijke Veiligheid, Hogeschool Saxion
Kosten	 €	37,50	inclusief	lunch,	koffie	en	thee	(met	studentenpas:	€	25,00)

Boek hier je ticket

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-symposium-becoming-undefended-57715958987
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https://www.eventbrite.nl/e/tickets-symposium-becoming-undefended-57715958987


SYMPOSIUM
BECOMING UNDEFENDED 
20 juni 2019, Amsterdam

Niet verdedigend zijn als leider is vrij genoeg zijn om 
helemaal beschikbaar te zijn in de situatie waarin je bent, 
zonder compromis door angsten, twijfels of de noodzaak van 
zelfbehoud.
Simon P. Walker, The Undefended Leader Trilogy

Op donderdag 20 juni organiseert Instituut voor Undefended Leadership het symposium 
‘Becoming Undefended’ met keynote speaker Simon P. Walker. Naast het schrijven van The 
Undefended Leader Trilogy is Simon de grondlegger van het gedachtegoed ‘Human Ecology’.

Rode draad van het symposium is de vraag: welk leiderschap is nodig in de samenleving van 
vandaag?

Sinds 2015 verzorgt Instituut voor Undefended Leadership leertracks en lezingen om leiders te 
helpen hun vrijheid en bewegelijkheid te vergroten. We vinden het een bijzonder voorrecht om 
Simon Walker voor het eerst te mogen verwelkomen in Nederland. Zo krijgt een breder publiek 
de gelegenheid geïnspireerd te raken door zijn inzicht in leiderschap en de ecologie tussen 
mensen.

Wat kun je verwachten tijdens het symposium?

Tijdens de ochtend neemt Simon ons mee in zijn lezing ‘Becoming Undefended’, is er ruimte 
voor persoonlijke verwerking en de mogelijkheid om vragen te stellen.

Na een heerlijke lunch verzorgd door de mensen van Ru Paré Community - Stichting 
Samenwonen Samenleven, luister je naar de reactie van drie sprekers op de benadering 
Undefended Leadership. De reacties duren ca. 20 minuten en worden afgewisseld met een 
intermezzo.

Na de pauze is het de beurt aan Simon om kort te reageren op de reacties van de sprekers en 
vindt er een forumdiscussie plaats tussen de zaal en de sprekers. We sluiten de middag af met 
een drankje en een hapje. 



Voor wie is dit symposium bedoeld?
•	 Voor iedereen die een training, workshop, leertrack of lezing heeft gevolgd
•	 Predikanten, kerkelijk werkers en pioniers
•	 Leiders in de zorg
•	 Leiders in onderwijs
•	 Leiders in het bedrijfsleven
•	 Studenten
•	 De dag is ook een goede gelegenheid voor iedere leider om kennis te maken met 

The Undefended Leader

Wat levert het deelnemen aan dit symposium je op?

•	 Kennismaking met Simon Walker, schrijver van de trilogie The Undefended Leader
•	 Een veilige ruimte voor prikkelend gesprek over leiderschap in deze tijd
•	 Een perspectief op weg naar Undefended Leiderschap in een mooie en complexe 

wereld
•	 Ontmoeting tussen leiders uit diverse sectoren
•	 Jouw eerstvolgende stap in ‘Becoming Undefended’ 

Locatie
Baptist House, Postjesweg 150, 1061 AX Amsterdam
Reizen per Openbaar Vervoer wordt aangeraden in verband met zeer beperkte parkeerruimte. 
Vanaf metrostation Postjesweg is het 5 minuten lopen.

Tijden
10:00	–	16:00	uur.	Registratie	vanaf	09:30	uur,	koffie	en	thee

Kosten
€	37,50	inclusief	lunch,	koffie	en	thee	(met	studentenpas:	€	25,00)

Organisatie
Instituut voor Undefended Leadership | www.undefendedleader.nl

Boek hier je ticket
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Sprekers

Keynote speaker
Dr. Simon P. Walker DProf, MTh, MA Oxon, BTh, MBPsS
Simon is een Britse onderzoeker en schrijver op het gebied van 
‘steering cognition’. Hij heeft zijn onderzoek uitgekristalliseerd in 
de	‘Human	Ecology	Theory’	die	hij	beschreef	in	een	monografie	
A Brief Introduction to the Theory of Human Ecology. Hij heeft 
verschillende boeken geschreven over de implicaties van deze ideeën 
voor	leiderschap,	coaching	en	‘human	flourishing’	waaronder	The 
Undefended Leader Trilogy.

Tijdens de middag gaan drie sprekers in op de ochtendlezing 
‘Becoming Undefended’ in een prikkelend verhaal met oog voor 
de praktijk. Ieder van hen geeft vanuit eigen vakgebied en ervaring 
een verdiepende en kritische blik op de waarde van Undefended 
Leadership in achtereenvolgens de zorg, de kerk en in het publieke 
domein.

Drs. Wout Huizing is stafmedewerker bij Reliëf, een christelijke 
vereniging van zorgaanbieders. Wout is theoloog en ervaren 
supervisor. Hij traint en begeleidt leidinggevenden en bestuurders 
in de zorg. Huizing publiceerde onder meer Als een bewoner om 
euthanasie vraagt, Zorg rondom het levenseinde en Mijn leven in kaart. 
Wout is ook werkzaam als docent aan het Baptisten Seminarium in 
Amsterdam.

Annemarie Foppen MA MSc is PhD kandidaat Religion and 
Leadership aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Kenmerkend voor 
Annemarie is dat zij theologie combineert met sociale psychologie 
en organisatiewetenschappen met het oog op religieus leiderschap. 
Thema’s als identiteit en groepsdynamieken zijn hier spannend. Als 
onderzoeker wil Annemarie erachter komen hoe we de religieuze 
leiders van de toekomst zo kunnen toerusten dat zij de mensen in én 
buiten hun gemeenschappen zo goed mogelijk kunnen leiden.

Dr. Remco Spithoven is lector Maatschappelijke Veiligheid 
aan de Saxion Hogeschool in Deventer en verbonden aan de 
Academie Bestuur, Recht en Ruimte. Remco promoveerde in 2017 
op het onderzoek Keeping trouble at a safe distance. Unraveling 
the significance of ‘the fear of crime’. Hij publiceerde in diverse 
tijdschriften over zijn onderzoek naar veiligheidsbeleving in de 
samenleving. Remco adviseert onder meer burgemeesters en 
leidinggevenden van de politie als het gaat om veiligheid.


