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Publicaties, interviews en artikelen 
 

2023 ‘Monsterzege voor BBB’. Ook in: Evolutiegids, 19 maart 2023.  

2022 ‘Waarden geven het leven betekenis’. Ook in: Evolutiegids, 21 december 2022.  

2022 ‘Daagt Rusland het Westen uit?’ Ook in: Evolutiegids, 8 maart 2022.  

2022 ‘Duurzame transitie van de samenleving 3: De verborgen macht achter de nieuwe wereldorde. Ook in: 

Evolutiegids, 25 februari 2022.  

2022 ‘Duurzame transitie van de samenleving 2:  Investeer nú in bewustzijn voor de uitdagingen van morgen. 

Ook in: Evolutiegids, 7 januari 2022.  

2021 ‘Duurzame transitie van de samenleving 1: Moraliteit’. Ook in: Evolutiegids, 14 december 2021.  

2021 ‘Luister ‘ns naar de burger’. Ook in: Evolutiegids, 24 mei 2021.  

2021 ‘Geschiedenis en moraal lopen niet in de pas.’ Ook in: Evolutiegids, 8 mei 2021.  

2021 ‘Burgers zijn helemaal klaar met de trage overheid’, Ook in: Evolutiegids 24 maart 2021.  

2021 ‘Reis naar onze bron’. In: Spiegelbeeld, april 2021.  

2021 ‘Wat de evolutie ons leert over nieuw leiderschap en rechts populisme’, Ook in: Evolutiegids, 21 maart 

2021.   

2020 ‘De toekomst is niet voor bange leiders’. Ook in: Evolutiegids, 21 april 2020.   

2020 ‘Reis naar de bron’. Over liefde, pijn en bezieling. Roman. 

2019 ‘Kameroen, dilemma tussen zelfzuchtigheid en broederschap’. Ook in: Evolutiegids, 10 januari 2019.  

2018 ‘De druppel en de oceaan’. Handboek voor persoonlijk leiderschap.’ Derde herziene druk. 

2018 ‘Een evolutiereis naar de bron in een roman gevangen’. Ook in: Evolutiegids, 18 februari 2018.  

2013 ‘Van zelfgenoegzaamheid naar …’. Amersfoort. 

2012 ‘Iedereen kan een bijdrage leveren aan de wereldrevolutie’. Interview ook in: Evolutiegids. 27 juni 2012.  

2011 ‘Nederlands Leiderschap’, Interview in: TIJDschrift VRIJ, nr 4, apr 2011, pp. 9-11 

2008 ‘Iedereen is een leider’. 

2008  ‘Naar een duurzame oplossing voor de kredietcrisis’, in: De Toekomst van Nederland. 

https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/2023-Monsterzege-voor-de-BBB.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/2022-Waarden-geven-het-leven-betekenis.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/2022-Daagt-Rusland-het-Westen-uit.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/2022-Duurzame-transitie-3-Evolutiegids-1.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/2021-Duurzame-transitie-2-Evolutiegids.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/2021-Duurzame-transitie-1-Evolutiegids.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/2021-Luister-eens-naar-de-burger.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/2021-Geschiedenis-en-moraal-lopen-niet-in-de-pas.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/2021-Burgers-zijn-helemaal-klaar-met-de-trage-overheid.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/Reis-naar-onze-bron-Spiegelbeeld-april-2021.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/2021-Nieuw-leiderschap-en-rechts-populisme.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/2020-De-toekomst-is-niet-voor-bange-leiders.pdf
https://www.hanbekkers.nl/reis-naar-de-bron/
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/2019-Kameroen-Dilemma-tussen-zelfzuchtigheid-en-broederschap.pdf
https://www.hanbekkers.nl/de-druppel-en-de-oceaan/
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/2018-Reis-naar-de-Bron-Buenos-Aires.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/Van-zelfgenoegzaamheid-naar-%5eL.%5eL-1.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/2012-Iedereen-kan-bijdragen-aan-de-wereldrevolutie.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/2008-Iedereen-is-een-leider.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/2008-Naar-een-duurzame-oplossing-van-de-kredietcrisis.pdf
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2008  ‘De druppel en de oceaan’. Leiders voor een nieuwe wereld.’ Uitgegeven bij Ten Have 

2007  ‘De sleutel van Nijmegen 1’, Wie is Nijmegen? Een analyse van de bestuurlijke en ambtelijke cultuur. In: 

De Toekomst van Nederland. 

2007  ‘De sleutel van Nijmegen 2’, Een onderzoek naar de ziel van de stad. 

2006- Tot heden diverse nieuwsbrieven op www.hanbekkers.nl 

2006  ‘Virtuele zekerheid’, in Virtueel Bestuur, februari 2006 

2005  ‘Wees de verandering die je in de wereld wilt zijn’, in: De Toekomst van Nederland.  

2005  ‘Koers houden & Doelen bereiken’, cursus Authentiek leiderschap (samen met drs. B.M. Bekkers) 

2004  ‘Wordt de gemeentesecretaris secretaris(esse) van de burgemeester?’, in: Bundel Dualisme VGS 

2004  ‘Het fenomeen Interim-management’, Lezing 3 december 2004 

2004  ‘Geweldloze communicatie’, Publiek Domein 

2003  ‘Naar een vraaggerichte gemeentelijke website’, met dr. C. Lako, Bestuurswetenschappen * 

2003  ‘De veranderende rol van de gemeentemanager in een transparante organisatie’, In: 

Overheidsmanagement, 2003 

2003  ‘Jaarrede Congres VGS 2003’, 25 september 2003 

2002  ‘Jaarrede VGS-congres 2002’, 20 september 2002 

2002  ‘It’s about time’, Lezing Udite-congres, 21 september 2002 

2002  ‘Cultuurverandering in overheidsorganisaties, een kwestie van persoonlijke integriteit’, november 2002. 

2002  ‘Gemeentesecretaris en profil’. Interview in Staatscourant. 

2002 ‘Dualisme’. 

2002  ‘Balans’, Themanummer VGS-nieuws, juni 2002 

2001  ‘Jaarrede VGS-congres 2001’, 20 september 2001 

2001  ‘Het bestuur als team’, VGS-nieuws, juni 2001 

2001  ‘De verbetering van de kwaliteit van het bestuurlijk handelen en de bijdrage van de gemeentesecretaris 

daaraan’, Lezing 23 mei 2001 

2000  ‘Sturing cruciaal in gemeentelijke organisaties’, Lezing 11 september 2000 

2000  ‘Sturing bij verzelfstandiging’, Lezing 2 november 2000 

2000  ‘Jaarrede VGS-Congres’, 28 september 2000 

2000  ‘Dualisering van het lokale bestuur: bedreiging of uitdaging?’, Lezing 25 januari 2000 

1997  ‘Het bestuur voor de stad: Participatie’, Lezing 

1991  ‘Risico's BWS voor corporaties en gemeenten aanvaardbaar’, Bouw, 1991, nr. 14/15 

1988 ‘Stadsvernieuwing maakt nieuwe problemen manifest’, Bouw, 1988, nr. 6 

1984  ‘Bewoners van saneringsgebieden moeten aspiraties lager stellen’, Bouw, 19 nr. 16  

1976  ‘Stadsveroudering, gevolg van tegengestelde belangen’, Technomagazine, mei 1976 

https://www.hanbekkers.nl/de-druppel-en-de-oceaan/
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/De-sleutel-van-NIJMEGEN-1.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/De-sleutel-van-NIJMEGEN-2.pdf
http://www.hanbekkers.nl/
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/Virtuele-zekerheid-febr-2006.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/Wees-de-verandering-sept-2005.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/Secretaris-van-de-gekozen-burgemeester-april-2004.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/2004-Het-fenomeen-interimmanagement-BMC.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/2004-Geweldloze-communicatie-.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/2008-Naar-een-vraaggerichte-gemeentelijke-website.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/2003-De-veranderende-rol-van-de-gemeentemanager.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/Cultuurverandering-Kwestie-van-integriteit-nov-2002.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/Gemeentesecretaris-En-Profil-dec-2002-1.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/2002-Dualisme.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/2001-Kwaliteit-bestuurlijk-handelen.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/2001-Kwaliteit-bestuurlijk-handelen.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/2000-Sturing-cruciaal-in-overheidsorganisaties.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/Verzelfstandiging-lezing-2000-1.pdf
https://www.hanbekkers.nl/wp/wp-content/uploads/Participatie-1997.pdf
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1975  ‘Verbetering voor huisbazen aantrekkelijker maken’, Bouw, 1975, nr. 36 

1975  ‘Het keuzeprobleem bij woningverbetering’, Delftse Universitaire Pers, 1976, Publicatie van mijn 

afstudeerwerk 

1974  ‘Bij wijze van proef’, evaluatie van het eerste Rotterdamse renovatieproject, april 1975. 

1973  ‘Auroville-Rayapuddupakkam Pettai’, een sociaal-geografisch onderzoek op het platteland van India, 

inclusief een tentoonstelling en een film, november 1973 

 

(Overzicht niet compleet en voor het merendeel exclusief publicaties, interviews en lezingen als onderdeel van 

de werkpraktijk) 
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Han Bekkers 

Leiderschap en advies 
• Bestuurlijk en strategisch advies 

• Organisatieontwikkeling 

• Interim- en programmamanagement 

• Coaching, training en teamontwikkeling 

  
Adres: Rijksstraatweg 146 6573 DG Beek Ubbergen | Telefoon: +31 (0)24 645 0395 | Mobiel: +31 (0)6 5138 8667 

| E-mail: info@hanbekkers.nl | Internet: www.hanbekkers.nl 

 

Nu beschikbaar: ‘Reis naar de bron’, mijn debuutroman, een meeslepende vertelling over liefde, pijn en bezieling. 

Bestellen kan via info@hanbekkers.nl 

Ook verkrijgbaar: ‘De druppel en de oceaan’. Het Handboek voor persoonlijk leiderschap. Derde herziene druk.  

 

https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:8f3057ba-9d3b-4f2d-84da-1d5ced6bcbd5?collection=research
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?m&mivast=0&mizig=210&miadt=184&miaet=1&micode=1231&minr=43103406&miview=inv2&milang=nl
https://www.boekwinkeltjes.nl/b/179928310/Auroville-Rayapudduppakkampettai/
http://www.hanbekkers.nl/
mailto:info@hanbekkers.nl
http://www.hanbekkers.nl/
mailto:info@hanbekkers.nl

