
 

Waarom en voor wie? 

Het zenleiderschapsforum is er voor leidinggevenden, adviseurs en zzp-ers die bij willen dragen aan een 

zenvolle wereld, een wereld waarin empathie, diepgang, kwaliteit en duurzaamheid centraal staan. Ben 

jij zo’n professional en wil je je meditatiebeoefening optimaal integreren in je werk? Dan is dit netwerk 

iets om je bij aan te sluiten. Immers, dat integreren van zen in de praktijk is een kunst, een kunst die je 

meester wordt door veel ervaring èn door je te laten inspireren door andere deskundige professionals. 

Het zenleiderschapsforum is een initiatief van de Stichting Zen.nl Nederland in samenwerking met 

Inspire Professionals. De bijeenkomsten worden geleid door 

Rients Ritskes. 

 

Hoe doen we dat? 

Vier keer per jaar komen we bijeen om elkaar te inspireren met betrekking tot de kunst van zenvol 

leidinggeven, adviseren en organiseren. Naast het samen mediteren zijn de belangrijkste ingrediënten 

een inspirerende spreker of workshopleider die ervaring heeft met het in de praktijk brengen van zen, 

een goede maaltijd en het uitwisselen van ervaringen. 

 

In het zenleiderschapsforum draait het om leren van elkaar. Daartoe gaan we met 

elkaar in dialoog, soms met een centraal thema, soms met wat ter tafel komt. 

Samen reflecteren op zenvolle leerervaringen in organisaties en genieten van een 

met zenvolle aandacht bereide maaltijd door zenleraar en topkok Theo Sigmond 

van restaurant De Steenen Tafel. 

 

Doe mee en ga naar: www.zen.nl/cursussen/zenleiderschapsforum 

z.o.z  



Thema’s  

De eerste vier bijeenkomsten (wijzigingen voorbehouden) van het zenleiderschapsforum zijn gepland 

en de thema's zijn: 

 

4 maart Kees Klomp over betekenisvol werk (purpose). Hoe belichaam en communiceer je 
als leider/ organisatie authenticiteit en geloofwaardigheid? 

10 juni Rients Ritskes over zen, een leven lang leren in de praktijk. Hoe leer je en hoe 
creëer je al lerende de balans tussen visie/purpose en het laten gebeuren (wu 
wei)? 

9 september Rients Ritskes over zen, intuïtie en besluitvaardigheid. Hoe leren we steeds goede 
keuzes te maken en onze tijd te gebruiken voor wat echt belangrijk is? 

4 november Christina Völtl over de zenvolle melodie van leven en werk. Hoe herkennen we de 
melodie van het leven en leren we dit te integreren in ons leven/ werk? 

  
Tijdstip 16.00 uur mediteren, 17.00 uur lezing, 18.00 uur diner en 19.30 uur koffie. 
Plaats Mediteren in Zen.nl Nijmegen, lezing & diner nabij Zen.nl 
Deelname Het lidmaatschap voor 2020 bedraagt inclusief lezingen, maaltijden,  

consumpties € 395,- ex btw 
Per bijeenkomst zijn de kosten € 165,- ex btw 

 

Kees Klomp is na een studie politicologie en communicatiewetenschap aan de Universiteit van 

Amsterdam, bijna 15 jaar werkzaam als marketing-adviseur bij de gerenommeerde internationale 

adviesnetwerken BBDO, Y&R en TBWA, alwaar hij vele, grote (inter)nationale merken adviseerde. In 

2006 liep hij vast met zijn maatschappelijk geëngageerde ethiek in het conventionele bedrijfsleven. Het 

lukte hem niet langer om te werken voor bedrijven die alleen maar bezig zijn zichzelf te verrijken; ten 

koste van de planeet en/of mensheid. Hij beslist dan ook om ontslag te nemen, te verhuizen naar een 

klein dorpje in Drenthe, en zijn kennis en kunde op het gebied van business development voortaan 

alleen nog maar te gebruiken om de wereld te verbeteren. Hij gebruikt daarbij zijn boeddhistische 

levensbeschouwing als actieve inspiratiebron. Vandaar dat zijn bedrijf Karmanomics heet. 

 

Rients Ritskes is auteur van meerdere praktische boeken over zen en hoofdopleider van Zen.nl. Dit is 

behalve een opleidingsinstituut voor zenleraren een samenwerkings- verband van 41 Zen.nl vestigingen 

in Nederland. Zenmeditatie is een techniek die als training te vergelijken is met mentale fitness. Rients 

Ritskes beoefent nu bijna 40 jaar zen. 

 

Christina Völtl is naast zangeres en zangcoach sinds januari 2019 in Opleiding tot zencoach bij Zen.nl. 

De Duitse sopraan Christina Völtl  studeerde klassieke zang in Duitsland en bij Carolin Watkinson en 

Roberta Alexander aan het Conservatorium in Rotterdam. In 2004 vervolgde zij haar opleiding door een 

tweejarige specialisatie in hedendaagse muziek bij het Nederlands Vocaal Laboratorium. Hiervoor 

ontving zij ook in 2004 het eerste Margit Witlund Stipendium, dat uitgereikt wordt aan zangers met een 

bijzondere podiumpresentatie. 

Doe mee en ga naar: www.zen.nl/cursussen/zenleiderschapsforum 

 

https://www.zen.nl/cursussen/zenleiderschapsforum.html

