
 

 

Mini-seminar Leiderschap | donderdag 16 maart 2017 

Aansluitend basketbalwedstrijd Landstede Basketbal – New Heroes  Den Bosch  

Leiders, ze zijn er in alle soorten en maten. Wat maakt iemand een goede leider? Welke 
eigenschappen bezitten goede leiders? Waarin blinken zij uit en welke focus brengen zij aan? Op een 
interactieve manier nemen wij je mee in het thema ‘Leiderschap’ . Vanuit eigen ervaring, vanuit de  
literatuur en met aansprekende voorbeelden wordt u geïnspireerd om leiderschap op een andere 
manier te zien of uit te dragen.   
 

Geachte relatie, 

Met genoegen nodigen wij u, ook namens de Businessclub van Landstede Basketbal, uit om op 
donderdag 16 maart 2017 deel te nemen aan het mini-seminar over leiderschap. Centraal staan ‘best 
practices’ uit het bedrijfsleven en de topsport. 

Allereerst zal Esther Besseling, consultant bij IJsselvliet Strategie & Realisatie, haar lessen uit de 
praktijk presenteren. Hierna zal Herman van de Belt, succescoach van Landstede Basketbal, op zijn 
eigen inspirerende wijze vertellen hoe hij om gaat met het thema leiderschap bij de jaarlijkse 
transformatie van een  nieuwe groep (internationale) individuen tot een winnend team. 
 

Wanneer Donderdag 16 maart 2017 

Programma 16.30 – 17.00 Ontvangst met koffie in de business lounge 

 17.00 - 17.15 Welkom door Hajo Bijleveld, voorzitter Stichting 
Topsportteams Zwolle 

 17.15 - 18.15 Seminar Leiderschap: Esther Besseling en Herman v/d Belt 

 18:15 – 18:30 Borrel (voorbeschouwing & invullen toto) 

 18:30 – 19:15  Buffet  

 19:30  Begin van de wedstrijd 

 Na de wedstrijd Nabeschouwing & bekendmaken winnaar toto 

Locatie Theater van de Sport, Landstede Sportcentrum (Hogeland 10, 8024 AZ te Zwolle).  

Praktische details 

Mocht u wel bij het mini-seminar aanwezig zijn, maar niet in de gelegenheid zijn om de wedstrijd en/of 
het buffet bij te wonen, dan horen wij dit graag. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.  

Aanmelden kan door een e-mailbericht te sturen naar hannahvergunst@ijsselvliet.nl.  

Graag tot ziens op 16 maart! 
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