
LEER VAN DE FOUTEN VAN 
MACBETH
Leiderschap is een groot thema in de stukken van Shakespea-
re, die veel wijze lessen over het onderwerp bevatten. Ironisch 
genoeg is de belangrijkste les: wordt geen leider! Maar wat als je 
dat toch bent? 

Henry V is het lichtend voorbeeld in deze workshop. Leider tegen 
wil en dank. Van dronkenlap en hoerenloper tot succesvol ko-
ning. Hoe heeft hij dat geflikt? Wat maakte van hem een inspire-
rend maar ook meedogenloos leider? En waar ging het mis met 
het echtpaar Macbeth? Waar faalde hun leiderschap en welke rol 
speelde de vrouw in dit verhaal?

Deze workshop is voor managementteams die staan voor helder 
en consistent leiderschap in hun organisatie. De deelnemers 
krijgen een spiegel voorgehouden en persoonlijk leiderschap is 
het onderwerp van gesprek. De twee belangrijkste vragen die 
Shakespeare hierover stelt zijn leidend. Wat maakt een leider 
succesvol? Wat kan hem of haar doen struikelen?  

De deelnemers spiegelen zich aan succesvolle leiders en ma-
nagers uit de stukken van Shakespeare en kruipen in hun vel. Er 
wordt gewerkt met verschillende dilemma’s om de persoonlijke 
leiderschapsstijl en de conflicten die daaruit voortvloeien inzich-
telijk te maken. Shakespeare stelde: wie leidt, lijdt. Dat het ook 
anders kan is de uitkomst van deze workshop.
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‘Zij die hem 
gehoorzamen 

doen het op 
bevel, niet uit 
genegenheid’
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Duur: 2 uur
Kosten: v.a. 595 euro, exclusief BTW
Grootte van de groep: 5-10 personen

Maatwerk voor jouw organisatie is 
mogelijk. Deze workshop is uitste-
kend te combineren met een lunch, 
een borrel of als intermezzo tijdens 
(meerdaagse) vergaderingen. 

Je hoeft Shakespeare niet gelezen 
te hebben om van hem te kunnen 
leren. Iedere organisatie is immers 
een theater en elke medewerker 
heeft een rol. 

De inhoud van deze workshop is 
gebaseerd op het boek “Managen of 

niet, dat is de vraag’ dat in sep-
tember 2017 uitkwam bij uitgeverij 
Haystack. Klik op de afbeelding om 
te bestellen.

http://www.to-be.training
https://twitter.com/WiemerRenkema
https://www.managementboek.nl/boek/9789461262387/managen-of-niet-dat-is-de-vraag-wiemer-renkema?affiliate=6015

