


Veracht de dood niet, maar aanvaard hem,
daar ook hij een van de dingen is, die de natuur wil.
Marcus Aurelius



Dood is Leven
P.J.C. Verleg (1914 - 2003)

Op 16 september is overleden na een intens mooi leven
met diepe dankbaarheid voor ons laatste jaar 

mijn aller, aller, aller, aller, allerliefste

dr. mr. Ben Verleg
Geldrop  Sneek
27 december 1955  16 september 2022

Oud topadviseur gemeente Amsterdam
Auteur ‘Gevleugeld Leiderschap’

Ambassadeur kanker.nl 

 28 jaar

Dorine Sijpkens
mede namens de naaste familie

Afscheidsbijeenkomst vrijdag 23 september 
Lokaal 55, Oude Oppenhuizerweg 55, 8606 JB Sneek

14.00 uur ontvangst 
14.30 uur start bijeenkomst
17.45 uur uitzwaai
In Memoriam en aanmelden: benverleg.nl

Ben is thuis
Persoonlijk afscheid nemen is mogelijk op 
woensdag 21 september van 19.00 tot 22.00 uur



Wij hebben tijdens deze periode prachtige 
bloemen ontvangen waarvoor veel dank. 
In plaats van bloemen willen Ben en ik  
het allerliefst dat u het gedachtegoed van Ben 
deelt met anderen, bijvoorbeeld door 
het schenken van zijn boek.

BEN VERLEG
GEVLEUGELD
LEIDERSCHAP

EEN TREKTOCHT LANGS GEVLEUGELDE LEIDERS
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BEN VERLEG
GEVLEUGELD LEIDERSCHAP
In 2010 verscheen de eerste druk van Gevleugeld leiderschap. Na het
observeren van de lepelaar vroeg Ben Verleg zich af of hij parallellen kon
vinden tussen het gedrag van vogels en leiderschapsstijlen. Dat leverde
een twaalftal interessante verhalen op en een zelftest waarmee de vraag
beantwoord kanworden: wat voor vogel ben jij?

Nadat Ben Verleg (66) te horen had gekregen dat hij ongeneeslijk ziekwas,
wilde hij dit boek herschrijven en opnieuw publiceren. Naar zijn zeggen
was dit voor hem een van de leukste projecten die hij ooit heeft gedaan.
De bijzondere context is aanleiding voor een bespiegeling op de invulling
van de eindfase van het leven door Barbara van Beukering. Zij schreef
hiervoor de epiloog. Filosoof Ivo Brughmans schreef het voorwoord.
Kunstenares Lia Laimböck schilderde speciaal voor deze uitgave alle
besproken vogels.

Ben Verleg heeft jarenlange managementervaring gecombineerd met
zelfstandig onderzoek. In 2012 promoveerde hij met het proefschrift
‘Zingeving in besluitvorming’ waarvoor zijn ervaring als topadviseur bij
de gemeente Amsterdam als vertrekpunt fungeerde. Zijn ervaring en
kennis heeft hij op compacte wijze ingezet voor de interpretatie van het
gedrag van vogels.

Doe de gevleugelde leiderschapstest, ontdek welk type leider
je bent en hoe je anderen kan zien. Kijk naar de vogelwereld
en leer overjezelf aan de hand van kenmerken van twaalf

vogelsoorten.
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