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Publiek leiderschap is iets dat iedereen kan laten zien. Als 

publiek leider weet je dat kleine dingen het verschil kunnen 

maken. Dat kan als professional, ambtenaar, ondernemer, 

wetenschapper, of in welke omgeving dan ook het beste 

past om dat verschil te maken. Blijf daarbij de beste plek 

en mogelijkheden voor jouzelf zoeken. Als leider ben je 

oprecht en blijf je dicht bij je eigen doelen en drijfveren. 

Je hebt je eigen visie en weet anderen daarvoor te 

mobiliseren.  Door het benutten van eigentijdse middelen 

en (sociale) media weet je een netwerk te creëren, aan te 

spreken en je boodschap wereldkundig te maken.   

Publiek leiderschap gaat niet alleen om de publieke 

sector, maar om iets te bereiken in de maatschappij, 

voor een betere wereld.  Pragmatisch maak je gebruik 

van de mogelijkheden om met anderen te verbinden en 

gelijkgestemden te zoeken om samen, ongeacht aard, 

herkomst of geloofsovertuiging, een ideaal te bereiken. 

De ontmoetingen
Ga in gesprek met verschillende nieuwe ‘leiders’ in het 

publiek domein! Mensen die gedreven zijn en iedere 

dag een maatschappelijke bijdrage willen leveren op 

internationaal, nationaal of lokaal niveau. 

MAD debat
We testen in een Lagerhuisdebat setting een drietal 

stellingen met de Generatie Y en een aantal nieuwe 

‘leiders’. Drie publieke leiders trappen af met power pitches. 

Argumenten over en weer volgen elkaar in rap tempo op. 

Volg ons op Twitter(@plfmad en @seriousambt) en denk 

mee over de stellingen die alle nieuwe ‘leiders’ zouden 

moeten bespreken!

De initiatiefnemers van #MAD2016
The Public Leadership Foundation (PLF) werkt nationaal 

en internationaal aan de ontwikkeling van de visie op 

publiek leiderschap en biedt een platform voor publieke 

leiders in alle lagen van de samenleving. De PLF verbindt 

private en publieke partijen en onderwijs om mensen te 

enthousiasmeren en te ondersteunen om samen het verschil 

te maken. Door ontmoetingen te creëren wordt leiderschap 

gestimuleerd; iedereen mag meedoen en alle vormen zijn 

mogelijk. 

Serious Ambtenaar biedt ambtenaren en young 

professionals de mogelijkheid zich naast hun werk vrijwillig 

in te zetten voor het goede doel van 3FM Serious Request. 

Samen met andere enthousiaste vrijwilligers gaan zij twee 

dagen lang werken aan een actueel maatschappelijk 

vraagstuk, zoals brainstormen over het fietspad van de 

toekomst, doorbreken van organisatiepatronen over 

generaties heen of het ontwikkelen van een visie op leren 

en professionaliseren van ambtenaren. Vrijwilligers kunnen 

op deze wijze belangeloos bijdragen aan de Nederlandse 

samenleving en het goede doel van het Rode Kruis 

steunen. 

Meer informatie en inschrijven
Inschrijven kan vanaf 4 april.
www.seriousambtenaar.nl

www.publicleadership.foundation

#MAD2016 is mogelijk

LEADERSHIP IS 
ABOUT BEING MAD; 
MAKING A DIFFERENCE

MAKING A DIFFERENCE 12 MEI 2016
#MAD2016

The Public Leadership Foundation en Serious Ambtenaar bieden 12 mei een inspirerende 

middag voor jonge én ervaren professionals waarin jij jouw rol bij nieuwe vormen van publiek 

leiderschap verkent. Schrijf je in en ontdek hoe jij het verschil kunt maken! Let’s go MAD! 
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* Ontmoetingen
De publieke leiders die jou graag ontmoeten vertegenwoordigen de volgende organisaties:

MAKING A DIFFERENCE 12 MEI 2016
#MAD2016

PROGRAMMA #MAD2016

12:30 – 13:30
NEEM DE MAD-BUS VANAF  
LEIDEN CENTRAAL

13:30 – 14:00
ONTVANGST MET LUNCH

14:00 – 14:45
MAKING A DIFFERENCE 

14:45 – 15:00
PAUZE

15:00 – 16:30
ONTMOETINGEN*

16.30 – 17:15
DEBAT AAN DE HAND VAN  
POWERPITCHES VAN 3 PUBLIEKE LEIDERS 

17:15 – 17:30
FEESTELIJKE AFSLUITING SERIOUS  
AMBTENAAR EDITIE 5

17:30 – 18:30
BORREL


