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Hoe krijg je ze mee? 
Het inzetten van beeldregie bij het activeren van stakeholders 
 
 
Onderwerp:  Leiderschapsseminar ‘Activeren, hoe krijg je ze mee?’ 
Datum: 6 juli 2017 
Tijd:  18.00 – 21.30 uur. Inloop vanaf 17.30 uur 
Locatie:  Foam, Keizersgracht 699, Amsterdam 
Prijs: € 295,- exclusief btw. Inclusief maaltijd, syllabus en attentie 
Aanmelden: info@anthago.com 
 
 
 
Visuele retorica bij het activeren van stakeholders 
Iedereen wordt van jongs af aan zeer goed opgeleid om verbaal te interpreteren en te 
sturen. Met betrekking tot beelden en beeldregie zijn we vaak analfabeet. In de 
concurrentieslag om de aandacht en actie van onze stakeholders wint beeld het van 
tekst. Als je als leidinggevende geen regie hebt op beeld, dan heb je geen regie op de 
communicatie en geen regie op de organisatie. In het leiderschapsseminar ‘Activeren, 
hoe krijg je ze mee?’ gaan we in op het belang van beeld bij het overtuigen van 
stakeholders en geven we theoretische achtergrond en praktische handreikingen: Hoe 
kan je beeld duiden? Hoe kan je beeld inzetten om je stakeholders te activeren? Hoe 
krijg je ze mee? 
 
 
Het leiderschapsseminar Activeren 
Op 6 juli organiseert Anthago het leiderschapsseminar ‘Activeren, hoe krijg je ze 
mee?’. Het seminar laat zien hoe een leidinggevende agendeert, beïnvloedt en issues 
kan managen door het zorgvuldig regisseren van beelden. 
 

 
 
 
Gordon Parks in Foam 
De fotograaf Gordon Parks activeerde een paar heikele sociale issues in de 
Verenigde Staten. Hij was de eerste zwarte fotograaf die dat met fotografie zeer 
succesvol deed. De beelden agendeerden met meer impact dan de vele 
krantenartikelen en teksten. Gordon Parks is vooral bekend geworden vanwege zijn 
fotoreportages die hij in de periode van 1948 tot 1968 maakte voor het tijdschrift Life 
en met de film Shaft uit 1971. Aan de hand van de tentoonstelling van Gordon Parks 
in Foam geeft Anthago een introductie in het leiderschapsthema activeren.  
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Het seminar biedt u: 
• Inzicht in de verschillende wijzen van activeren 
• Inzicht in het regisseren van beelden 
• Inzicht in agenderen, issuemanagement en het aanzetten tot actie 
• Inzicht in de eigen voorkeur en favoriete stijl 
• Handvatten om beter te ‘activeren’ in de eigen praktijk 
 
 
De Anthago leiderschapsreeks 
Het leiderschapsseminar ‘Activeren, hoe krijg je ze mee?’ is de eerste bijeenkomst in 
een reeks van leiderschapsseminars die Anthago aanbiedt. Leiderschapsthema’s 
uitgelegd aan de hand tentoonstellingen bij gerenommeerde culturele instellingen 
zoals Foam. De onderwerpen zijn onder andere: 
• Ontwikkelen van visie en een leiderschapsprogram 
• Regie op beeldvorming 
• Waarde creatie en moreel kompas 
• Persoonlijk optreden 
• Aansturen van mensen 
 
 
Anthago versterkt leiderschap 
Anthago. The advanced leadership institute, is het opleidingsinstituut voor 
leiderschap. We zijn overtuigd van de noodzaak van inspirerend leiderschap. We 
begeleiden (aankomende) leiders met leiderschapsprogramma’s, trainingen en 
coaching. Daarbij gaan we uit van het principe van de queeste, de zoektocht naar 
inzicht. We laten ons inspireren door kunst & cultuur. In de literatuur, film, architectuur, 
schilderkunst, muziek en filosofie vinden we treffende voorbeelden van alle mogelijke 
leiderschapsthema’s.  
 
 
Foam informeert en inspireert 
Foam is een internationaal gerenommeerd fotografiemuseum, gevestigd in 
Amsterdam. Foam informeert en inspireert een zo breed mogelijk publiek door het 
tonen van alle facetten van de actuele fotografie. Foam doet dit door het organiseren 
van onder meer tentoonstellingen, publicaties, debatten en educatieve projecten. De 
focus van Foam ligt op talentontwikkeling, hedendaagse fotografie van internationaal 
topniveau, ondernemerschap en innovatie.  
 
 
Aanmelden? 
Aanmelden voor het seminar kan door: 
 

Een mail te sturen naar: info@anthago.com 
 

In te schrijven via de website: www.anthago.com 
 

Of te bellen met: 
 
Joost van Katwijk  
06 - 25044122 

Erland Swaving 
06 - 50939843 

  

Postadres 
Postbus 82405 
2508 EK Den Haag 

Kantooradres  
Nassauplein 15 
2585 EB Den Haag 

  

Website 
www.anthago.com 

Telefoon 
070 - 3624111 

 


