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Leidinggeven als professie: wie ben ik als ik leidinggeef (bestuurlijk) 

Docenten en leermanager 

 

 

Ina Ahuis 

Ina Ahuis  heeft afwisselend als intern en extern adviseur gewerkt, onder andere bij het 

ministerie van Buitenlandse Zaken en De Galan & Voigt, bureau voor organisatieontwikkeling. 

Sinds 2004 is zij gevestigd als zelfstandig adviseur in het Noorden van het land en werkt zij aan 

strategie-, leiderschaps- en samenwerkingsvraagstukken. Samen met haar klanten verkent zij de 

rol van de onderstroom en gaat zij op zoek naar waarachtigheid en levenslust. Daarnaast is zij als 

docent verbonden aan SIOO, Noorderlink en Wenckebach Instituut. Ina werkt met inzichten 

vanuit onder meer organizational learning, deep democracy, corporate antropologie, systemisch 

werk en breinonderzoek. 

 

Kees Tillema 

Kees Tillema is bedrijfskundige en bedrijfseconoom en werkt al lange tijd als directeur & 

organisatieadviseur bij Het Zuiderlicht Managementadviseurs. Daarnaast is hij verbonden als 

kerndocent Management Accounting & Control aan de Rijksuniversiteit van Groningen. De 

laatste jaren heeft Kees zich verdiept in de delicate relatie tussen control en vertrouwen in 

organisaties en in persoonlijk leiderschap, waarbij hij vooral inspiratie heeft ontleend aan andere 

vakgebieden, zoals de psychologie, de sociologie en de breinwetenschap. Voor veel 

leiderschapsvragen is namelijk niet zozeer meer intelligentie nodig, maar meer creativiteit 

 

Fem Verhoeven 

Fem Verhoeven is directeur van een medisch specialistisch bedrijf in een topklinisch ziekenhuis 

en heeft een eigen adviespraktijk, gericht op samenwerkingsvraagstukken, conflictbemiddeling 

en coaching. Hij heeft o.a. fysiotherapie en gezondheidswetenschappen gestudeerd en heeft 

ruim 20 jaar ervaring in de ziekenhuiszorg. Geïnspireerd door het systeemtheoretisch 

gedachtegoed, mediation en Deep Democracy helpt hij, oplossingsgericht en met oog voor wat 

er werkelijk speelt, organisaties en teams een omgeving te creëren waarin iedereen floreert.  

 

Ale Riedstra (leermanager) 

Ale is zelfstandig verandermanager en trainer/coach op het gebied van organisatie-, team 

en persoonlijke ontwikkeling. Sinds 2005 doet hij dit vanuit zijn eigen bedrijf. Daarvoor werkte 

hij ruim tien jaar in leidinggevende en HR-functies bij een gemeente, in het MKB en binnen 

multinationals. Ale heeft opleidingen gevolgd in bedrijfseconomie en toegepaste psychologie. 

Zijn kracht ligt in analytisch nadenken en empathisch luisteren. Deze combinatie leidt tot een 

verrassende project-/veranderaanpak en coachingsvragen die waar nodig en mogelijk 

confronterend spiegelen. Hij creëert veiligheid en spoort aan tot het verleggen van grenzen 

buiten geijkte paden. Zijn aanpak leidt altijd tot verbinding. Door zijn manier van werken helpt hij 

mensen in hun persoonlijke ontwikkeling, brengt hij mensen samen en komen doelstellingen en 

resultaten dichterbij. In de afgelopen jaren is Ale betrokken geweest bij succesvolle ontwikkelingen en 

effectieve veranderingen in Europa, Azië en de Verenigde Staten.  


