
Persbericht 
VPE vraagt aandacht binnen haar achterban voor het gevaar van moreel falen van leiderschap.  
Leidersconferentie met auteur van het boek ‘Overwin je schaduwzijde’. 
 
Leiderschapsontwikkeling is van essentieel belang voor de ontwikkeling van kerken, bedrijven en 
organisaties. Daarbij wordt te weinig aandacht besteed aan de karakterontwikkeling. Dat is de 
keerzijde van leiderschap, waarbij leiders in de valkuil vallen van hun eigen donkere kant van hun 
persoonlijkheid. De resultaten daarvan zijn in alle aspecten van de maatschappij zichtbaar en 
voelbaar. Voorbeelden van moreel falen komen we tegen bij wereldleiders, bestuurders van 
bedrijven, in de entertainmentindustrie, sport en in de kerken. De Verenigde Pinkster- en 
Evangeliegemeenten (VPE) wil in samenwerking met Evangelisch Werkverband (EW), Friends for 
Ministries in Fellowship (FMF) dit onderwerp onder de aandacht brengen en organiseert daarom 
een leidersconferentie rond dit thema. Als hoofdspreker is Sam Rima, auteur op het gebied moreel 
leiderschap en leiderschapsvorming uit de Verenigde Staten, gevraagd.  
 
De leiderschapsconferentie Au!-thentiek Leiderschap heeft de titel ‘Overwin je schaduwzijde’ naar 
het gelijknamige boek van de hoofdspreker en zal plaatsvinden op 9 en 10 maart 2018 in 
Veenendaal. Het thema richt zich voornamelijk op het voorkomen van moreel falen als leider door 
gezonde zelfreflectie. Sprekers zijn Sam Rima, Hans Maat, directeur van het EW en Carolyn Ros, 
auteur, coach en adviseur voor Jeugd met een Opdracht.  
 
Om het belang van dit onderwerp te benadrukken hebben betrokken organisaties, naast het 
organiseren van deze conferentie, samen gewerkt in de uitgave van het boek ‘Overwin je 
Schaduwzijde’ van Sam Rima en het gratis ter beschikking gesteld aan een groot aantal van hun 
voorgangers van betrokken en deelnemende kerken en organisaties.  
 
De VPE wil met zowel het boek en de conferentie een bijdrage leveren aan emotionele gezonde 
leiders in de kerk van Nederland. De leiderschapsconferentie is daarom niet beperkt tot de eigen 
achterban en hoopt leiders, voorgangers, maar ook bestuursleden en teamleiders binnen alle 
Christelijke tradities en geledingen te bereiken en te dienen.  
 
Meer informatie: 
 
Voor meer informatie en voor registratie (events4christ.nl): 
www.overwinjeschaduwzijde.nl 
 
Voor informatie over de VPE:  
Algemeen secretaris VPE, Ruth Sleebos – van Otterloo, r.sleebos@vpe.nl, TELEFOONNUMMER 
 
Voor informatie over de conferentie en het onderwerp, na 1 januari:  
Conferentie- en themabegeleider: In2Purpose, David Koerts, david@in2purpose.nl 
  
Voor meer informatie over het boek Overwin je schaduwzijde:  
Uitgever, Arrowz, Andre Wolthuis, arrowzpublishing@gmail.com 

http://www.overwinjeschaduwzijde.nl/
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