
Het jaarprogramma 2019 van GrootZwolle staat in het teken van de zoektocht naar 
praktische wijsheid, geredeneerd vanuit de filosofie. We gaan zelf filosoferen en 
heel concreet op zoek naar het antwoord op de vraag: wat betekent het om een 
levenskunstenaar te zijn?
Voor sommigen zal dit een hele nieuwe ervaring zijn, anderen hebben mogelijk al 
kennisgemaakt met een of meer klassieke of moderne, actuele filosofen en zijn er 
mogelijk daarna zelf mee begonnen. Het beeld dat filosofie vooral gaat over abstracte 
verhalen van wijze en oude, vooral witte mannen, klopt al lang niet meer. Zo is zeventig 
procent van de filosofiestudenten aan de universiteit vrouw. In beginsel kan iedereen 
filosoferen, jong of oud, man of vrouw, maar je moet het wel leren.
Filosofie is meer dan alleen kritisch nadenken of goed argumenteren, en ook meer dan 
het verbinden van concepten met ervaringen. Filosofie is eerst en vooral een zoektocht 
naar praktische wijsheid, brede vorming, Bildung of levenskunst, in het latijn: ars vitae.

De Duitse filosoof Wilhelm Kamlah zei heel treffend:

“Wanneer de filosofie als ars vitae zoiets als raad en hulp kan bieden - de reden waarom 
ze in de Oudheid vooral werd bestudeerd -, dan is deze raad geen zogenaamd goed 

naast alle andere goederen. Iedereen begrijpt vroeg of laat dat zijn welbevinden 
behalve door bepaalde levensomstandigheden ook nog van de houding afhangt die 

men tegenover zijn leven inneemt. Om de opheldering van deze houding gaat het in de 
filosofie.”

Filosofie is dus geen ‘goed’ naast alle andere goederen. Ons leven is altijd mede 
het resultaat van de omstandigheden waarin we verkeren en de krachten die op ons 
inwerken. Maar ons leven is ook het gevolg van de houding die we innemen. En filosofie 
is nadenken over, en ophelderen van de vraag hoe we een eigen houding in het leven 
kunnen innemen en kunnen proberen om die houding ook echt te leven. Filosofie is 
bewust leven, is de zoektocht naar praktische wijsheid, leren omgaan met tijd. In die zin 

is filosofie levenskunst: de kunst om vanuit een eigen houding te leven.

Aan de hand van verschillende domeinen binnen de praktische filosofie, nemen vier 
doorgewinterde filosofen het voortouw. Thema’s die aan bod komen zijn: de filosofie van de 
levenskunst, levenskunst schept leiderschap, het ontwikkelen van een eigen levenshouding, 
individuele vorming en de zoektocht naar praktische wijsheid.

Het motto dit jaar luidt:
Vindica te tibi - Neem jezelf in beheer!

(Bildungsmotto van Seneca)
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DONDERDAG 28 MAART 2019 | Wat betekent het om levenskunstenaar te zijn? | Joep Dohmen
Thematiek: inleiding in de thematiek van de Levenskunst 

Tot diep in de twintigse eeuw waren de meeste mensen geheel vertrouwd met een 
premodern, traditioneel wereldbeeld waarin moraal en levensbeschouwing een 
grote rol speelden. De eeuwenoude christelijke traditie verschafte hen een geheel 
vanzelfsprekende inkadering voor de vormgeving van hun leven. Sinds enkele 
decennia spreken vooraanstaande sociologen en filosofen over de ‘posttraditionele’ 
en ‘postseculiere’ samenleving. De voornaamste oorzaken van deze verandering 

en vernieuwing zijn wat de socioloog Giddens benoemde als ‘disembedding mechanisms’. 
Markt(economie), wetenschap en technologie hebben samen met de (social) media het 
moderne individu in grote vaart losgemaakt uit zijn traditionele inbedding. We leven in een 
geïndividualiseerde en welvarende samenleving. Maar lang niet alles gaat goed en niet iedereen 
is opgewassen tegen deze ontwikkeling. Veel mensen zijn niet autonoom noch betrokken, er 
heerst voelbaar en breed onbehagen. Er zijn diverse opties hoe we samen de kwaliteit van leven 
in onze neoliberale samenleving overeind kunnen houden. Joep Dohmen houdt een pleidooi 
voor de versterking van het modern leiderschap en van onze persoonlijke verantwoordelijkheid.

DONDERDAG 23 MEI 2019 | Vrij-moedig positie kiezen: moreel leiderschap in organisaties

André Wierdsma | Thematiek: levenskunst schept leiderschap
Tijdens deze avond staat André Wierdsma, emeritus hoogleraar ‘organiseren en co-creëren’ van 
Nyenrode Business University stil bij de veranderingen in de globale machtsverhoudingen en 
de invloed van nieuwe technologieën op de wijze waarop we samenwerking organiseren. Welke 
consequenties heeft dit voor degenen wiens rol het is leiding te geven aan organisaties? Vanuit 
welke houding geven leiders vorm aan hun verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan 
‘vruchtbaar samenwerken’ en ‘vreedzaam samenleven’?

De omgeving waarin organisaties functioneren wordt door Baumann getypeerd als vloeibare 
moderniteit. Vloeibaar, omdat vaste vormen en arbeidsrelaties steeds meer vervangen worden 
door tijdelijke relaties. Organisaties streven naar flexibiliteit en een lage vaste kostenstructuur. 
Het betekent verschuiving van het ondernemingsrisico naar medewerkers en partners van de 
organisatie. Mensen worden geacht weerbaar en flexibel te zijn, verantwoordelijk te zijn voor 
hun economische weerbaarheid en door een leven lang te leren het risico van 
overbodigheid te overwinnen. Welke consequenties heeft dit voor de wijze waarop 
we vruchtbaar samenwerken en wat zijn de consequenties van tijdelijkheid op de 
effectiviteit van praktijken van samenwerking? Wat zijn de effecten ervan op de wijze 
waarop we vreedzaam samenleven in de maatschappij? 
Als de verandering de nieuwe constante is, dan komt het traditionele denken over 
organiseren gebaseerd op ‘maakbaarheid en hiërarchische sturing’ onder druk. Welke eisen stelt 
een onzekere omgeving aan het organiseren en welke spanningsvelden zijn nu al te identificeren? 
Wat vraagt dit van leidinggevenden en medewerkers? 
Het toenemende belang van maatwerk bij het realiseren van producten en diensten vraagt 
om ruimte voor professionals in het primaire proces. Nieuwe vormen van organiseren zoals 
zelfsturende teams hebben hun begrenzingen. Organiseren vraagt balanceren tussen ruimte 
voor actorschap én de begrenzing vanuit de spelregels voor samenwerking. Maar hoe kom 
je tot deze spelregels en hoe ontwikkel je ze? Vanuit welke morele horizon maak je als leider 
de afwegingen tijdens het proces van balanceren in specifieke contexten? Nodig is een 
‘infrastructuur’ voor organiseren, gebaseerd op respect voor vakmanschap en spelregels én 
een samenwerkingspraktijk gebaseerd op oog voor het bijzondere. André Wierdsma gaat in op 
de vraag hoe je een praktijk ontwikkelt van ‘normatieve professionalisering’ en wat het nieuwe 
organiseren betekent voor leiderschap.
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DONDERDAG 19 SEPTEMBER 2019 [in aanwezigheid van de partners] | Scholing van de geest

Jos Kessels | Thematiek: individuele vorming en de zoektocht naar praktische wijsheid
Socrates, de aartsvader van de westerse filosofie, ondervroeg zijn gesprekspartners 
over hun opvattingen in allerlei kwesties. Hij deed dat op zo een indringende manier 
dat de deelnemers niet alleen hun persoonlijke visies onderzochten, maar ook 
hun gedrag en hun ervaring en hoe zij hun leven tot dan toe hadden geleid. Zijn 
gesprekken waren geen abstracte reflecties, maar analyses van je eigen houding 
en leefwijze. Altijd probeerde hij door te dringen tot de vooronderstellingen van 
iemands doen en denken, de ‘mentale modellen’ die eraan ten grondslag lagen, om 

ze te toetsen aan maatstaven van deugdelijkheid, meesterschap en ‘goed leven’.

Jos Kessels vertelt over zijn praktijk als leider van socratische gesprekken. Hij heeft al 35 jaar 
gesprekken met managers en bestuurders geleid, in verschillende sectoren van de samenleving: 
gezondheidszorg, overheid, politie, onderwijs, banken. Daarnaast schreef hij boeken en speciali-
seerde zich in ideeënleer. Aan de hand van zijn boek Scholing van de geest gaat hij na wat de 
zoektocht naar praktische wijsheid inhoudt en welke technieken Socrates ervoor hanteerde.

DONDERDAG 14 NOVEMBER 2019 | Sleutelen aan jezelf loont: hoe men wordt wat men is

Sjoerd Slagter | Thematiek: zorg voor zichzelf
Tijdens zijn lezing zal Sjoerd Slagter ingaan op de vraag hoe je leidinggeeft aan het 
proces van persoonsontwikkeling, allereerst bij jezelf, en daarnaast ook bij anderen 
(bijv. jongeren). Hoe kun je tijdens zo’n proces rolmodel en gids zijn?
Als vertrekpunt voor de behandeling van deze thematiek, neemt hij het gedachtegoed 
van filosofen als uitgangspunt en dan in het bijzonder van filosofen die zich op de een 
of andere manier hebben beziggehouden met thema’s als zelfvorming, zelfbepaling en 
betekenisgeving. De ideeën van onder anderen Charles Taylor, Jacques Lacan en Slavoj 
Zizek komen aan bod. Zij spelen tot op de dag van vandaag een belangrijk rol in het debat over 
de vorming van het zelf. 

Andere namen waar aandacht aan wordt besteed zijn Peter Sloterdijk, die van belang is vanwege 
zijn cultuuranalyse, zijn scherpe kritiek op de huidige cultuur en zijn oproep om ‘je leven te 
veranderen’. Omdat de moderne neurowetenschap ons veel leert over de werking van ons brein 
en complexe begrippen als ‘geest’ en ‘zelf’, komen auteurs als neuroloog Antonio Damasio en 
filosoof Daniel Dennet ook aan bod.
Het gaat niet om luisteren alleen: tijdens deze avond draagt Sjoerd Slagter oefeningen aan die de 
ideeën van de filosofen vertalen naar concrete handelingen en nieuw gedrag. Deze oefeningen 
zijn gebaseerd op Mental Space Psycholgy zoals beschreven door auteurs als Lucas Derks, Lakhoff 
& Johnson en Barbara Tversky. 

DINSDAG 10 DECEMBER 2019 | Dialoog sessie | Hannie te Grotenhuis
Thematiek: Tot welke inzichten zijn wij dit jaar gekomen, wat gaan wij er mee doen in onze bedrijven, onze 
stad of regio?

Aan het eind van dit jaarprogramma houden wij een dialoogsessie voor de leden van 
GrootZwolle. Hannie te Grotenhuis zal ons als moderator begeleiden in het samen 
verkennen tot welke inzichten wij dit jaar zijn gekomen. Met als doel om aan het eind 
van dit jaarprogramma er een vervolglijn uit te kunnen halen voor de invulling van het 
programma voor 2020. En om inzichten van waarde verder te kunnen brengen in onze 
bedrijven, stad of regio.

Foto: Boomfilosofie
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WOENSDAG 9 OKTOBER - ZONDAG 12 OKTOBER 2019 | Masterclass on Tour - Athene
GrootZwolle is niet alleen regionaal actief. Een keer per jaar wordt een buitenlandse 
stad bezocht. Een stad die een bijzondere plek binnen de mondiale geschiedenis 
inneemt en inspireert. Tijdens de reis wordt de cultuur geproefd, worden nieuwe ideeen 
opgedaan en zakelijke contacten gelegd. Joep Dohmen heeft ons op 29 maart ingeleid 
in de filosofie van de levenskunst. Hij heeft het beeld geschetst van onze laatmoderne, 
posttraditionele samenleving als een neoliberale maatschappij waarin wij mensen 
geïndividualiseerd zijn en waarin wij geacht worden met elkaar als ‘zelfstandige’ actoren 

in nieuwe gemeenschapsvormen tot het goede leven te komen. Tegen deze achtergrond neemt 
hij ons in oktober mee op een gezamenlijke zoektocht naar praktische wijsheid. In Athene zal hij 
ons inleiden in de klassieke Griekse filosofie. Bovendien zal hij daar de filosofische levenskunst 
heel concreet maken met gesprekken over en oefeningen in zelfkennis, slechte en goede 
gewoontes, omgaan met emoties, omgaan met tijd, tragiek, wilsvorming, vriendschap en geluk. 
Dit jaar vindt de elfde Masterclass on Tour plaats.

Verrijking op topniveau
GrootZwolle gaat verder waar andere netwerken ophouden. Bij GrootZwolle ligt het accent op 
meer dan netwerken alleen. Het betekent verrijking, niet alleen op zakelijk niveau, maar vooral 
ook persoonlijk. Binnen GrootZwolle zoeken influentials en bestuurders van grote bedrijven 
en instellingen elkaar op en delen de behoefte aan het verbreden van kennis en persoonlijke 
ontwikkeling. Niet alleen door het uitwisselen van ervaringen, ook door het vinden van verdieping: 
algemeen, zakelijk en soms ook spiritueel. Verrijking op ieder niveau!

Masteravonden 
Verdiepen, verbinden en verbreden. Het zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de 
masteravonden. Ieder jaar staat een aansprekend en actueel thema centraal. Tijdens vier 
verschillende masteravonden wordt dieper op de meest uiteenlopende thema’s ingegaan. Iedere 
masteravond is een spreker te gast die vaak landelijke bekendheid geniet en als specialist uitblinkt 
in zijn of haar vakgebied.

Algemene informatie masteravonden
De masteravonden vangen om 17.00 uur aan en vinden plaats in Pillows Grand Hotel Ter Borch.
Na afloop van de lezing wordt gezamenlijk gedineerd in Coperto Restobar. De avonden zullen rond 
21.00 uur afgelopen zijn.

Adresgegevens Pillows Grand Hotel Ter Borch: 
Stationsweg 9
8011 CZ Zwolle 
038 425 6789

Op het terrein van Pillows Grand Hotel Ter Borch is een beperkt aantal parkeerplaatsen. Tegenover 
het hotel zijn verschillende parkeerplekken beschikbaar.


