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Zelfontwikkelend Leiderschap

De wereld verandert sneller dan
we nu kunnen begrijpen. Over
(digitale) transformatie wordt
veel geschreven, maar successen zijn zeldzaam. Transformatie vergt, meer dan iets anders,
een mentale transformatie van
allen en dat vereist leiderschap.
Hoe geeft u leiding in deze turbulente tijden, aan anderen,
maar ook aan en vanuit u zelf?
Hoe ontwikkelt u gedeelde handelingsperspectieven om de valkuilen van het verleden te vermijden? Hoe leert u sturing te
geven vanuit het ‘waartoe’ en
‘waarom’ in plaats vanuit het
‘wat’ en ‘hoe’?

Tijdens deze opleiding ontdekt u in kort tijdsbestek hoe
de combinatie van reflecteren
(misschien heeft de ander
wel gelijk), dialogeren (luisteren is belangrijker dan spreken) en ageren (niet beter
maar anders handelen) u tot
een effectievere leider maakt.
U verkent en verrijkt uw persoonlijke leiderschapsstijl op
een creatieve manier. U leert
uw stijl aan te passen aan de
fase waarin uw organisatie
zich bevindt. U leert hoe u uw
teamleden en stakeholders
kunt inspireren in het bereiken van hun vol potentieel
door het aanreiken van waarden gedreven handelingsperspectieven.

Een ontwikkelprogramma dat
vragen oproept
Na deze opleiding…
… heeft u zelf geleerd anders te observeren en te
doorleven wat er in uw actuele context gebeurt, hoe
uw (deel)organisatie
hierop reageert en wat dit
met u zelf doet
… kunt u zelf inschatten
welke leiderschapsstijl uw
omgeving nodig heeft in
het licht van haar ontwikkeling

2

… bent u zelf in staat om kritisch te reflecteren op de effecten van uw eigen leiderschapsstijl, aannames en overtuigingen en deze bij te stellen
… hebt u zelf het vermogen om
de verbinding te leggen tussen
organisatorische en persoonlijke betekenisgeving, uw eigen
handelingsperspectief en dat
van uw teamleden en stakeholders

Opzet van het programma

Veranderingsdynamiek

De opbouw van het programma sluit aan bij de veranderingsdynamiek binnen organisaties. Een verandering
(change) doorloopt verschillende fasen en deze zijn niet
synchroon aan de reguliere organisatiefasen (going concern).
De mate van onzekerheid over
het willen of het kunnen bepaalt hoe voortvarend een organisatie de verandering realiseert en hoe (snel) de “energiestroom” van teamleden en stakeholders verloopt. De

De opleiding biedt naast de inhoud ruim gelegenheid om uw
voortgang te overdenken en te
toetsen in uw eigen praktijk.
Voorafgaand worden uw ervaringen en leerdoelen geïnventariseerd en vervolgens meegenomen in uw persoonlijk leerproces. Hierna wordt gestart
met het gezamenlijk leren creeren van een veilige leeromgeving. Feedback en leren omgaan met feedback is een integraal onderdeel van het programma. Door het uitvoeren en
bespreken van opdrachten
voor uzelf, in de groep deelnemers en in uw eigen

veranderingsfasen en deze
stroom zijn in onderstaand
lemniscaat (inclusief veranderrichting) beschreven.
Relevant is op welk moment er
een “verandersprong” nodig is
om de volgende fase te bereiken. Dit moment en de hierbij
benodigde handelingsperspectieven worden door de deelnemers tijdens het programma
ontdekt. De programmaopzet
is een op een geënt op de actuele veranderdynamiek en omvat zes leerthema’s.
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organisatie werkt u aan uw
eigen profiel en hoe anderen
u zien in uw leidersrol. Dat is
een fundament voor uw persoonlijke ontwikkeling. Hoe
acteert u nu en hoe staat u in
verbinding met de momenten
van verandering? Vanuit
welke andere waarden acteert u? Tussen de verschillende dagen werken de deelnemers aan de toepassing in
hun eigen praktijk of die van
elkaar. De globale opbouw
van het programma, direct
gerelateerd aan de fasen van
de veranderingsdynamiek, is
dan ook als volgt.

Opzet van het programma: per dag
Dag 1, ochtend: de bedoeling; van
visie / missie naar betekenisgeving
In dit dagdeel staat het vinden van
betekenis centraal, zowel voor de
organisatie waar u werkt als voor
uw eigen rol. Het gaat dan om
vraagstukken als identiteit, leervermogen en veranderstrategie.
Middels oefeningen wordt u gestimuleerd om de bedoeling in woord
en beeld zichtbaar te maken.

De ontmoeting
Voor u het dagdeel “de ontmoeting” bijwoont wordt
door één van de docenten
contact met u opgenomen
voor een intakegesprek. Het
doel is om u te vragen om uw
leerdoel(en) voor te bereiden. Tevens wordt in gezamenlijke dialoog het programma doorgenomen en
praktische informatie gedeeld.
Als het dagdeel de ontmoeting, enige tijd later, in de
middag start is het de bedoeling om in een ontspannen en
veilige sfeer de andere cursisten en de docenten te ontmoeten en gezamenlijk te dineren. De doelstelling is om
in het collectief uw leerdoelen verder te verkennen aan
de hand van de open vragen:
wat kunnen we voor elkaar
betekenen? Intrigeren we elkaar? Waar krijg je energie en
inspiratie van? Wat denk je te

Dag 1, middag: handelingsperspectieven (houding / gedrag / waarden)
In het middagdeel wordt ontdekt
welk ander handelingsperspectief
u zelf gaat ontwikkelen om de koppeling te maken met de bedoeling
die u in de ochtend heeft geformuleerd. Het thema is dan ook: Waarachtig veranderen van gedrag. Aan
de hand van theorie en uw eigen
ervaring gaat u aan de slag om in
workshops het gewenste handelingsperspectief te verkennen, te
omschrijven en hierin ook keuzes
te maken, zowel op individueel- als
op groepsniveau.

kunnen komen brengen in de opleiding? Aan de hand van de
vraag: wat deed deze sessie met
mij? wordt door Petra van Vliet
een foto gemaakt van alle cursisten als een soort zelfbeeld van de
start van de opleiding. Door de
cursisten wordt positief commentaar gegeven op de geportretteerde. Dit vooral gericht om
een opstap te maken voor een
open op positieve saamhorigheid gebaseerde leerrelatie bij
de start van de opleiding die de
volgende dag aanvangt.
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Tussen dag 1 en dag 2 ligt Intermezzo 1 dat ongeveer 3 tot 4
weken duurt. U krijgt de opdracht om een individuele aanzichtkaart te maken en zo de
verbinding te organiseren tussen dag 1 en dag 2.
Dag 2, ochtend: stabilitieit
In het kwadrant stabilitieit is de
organisatie (in elk geval: gepercipieerd) in evenwicht; het gevaar dat dreigt is dat het overgaat in “in rust”. Dezelfde relatieve rust nestelt zich dan ook
in de persoonlijkheid van eenieder in de organisatie. In dit dagdeel krijgt u kennis van theorie
en instrumenten om een start te
maken met de voorbereidingen
van de verandering door zowel
op organisatorisch (met name
governance) als op persoonlijk
vlak “ruimte” te creëren.

Opzet van het programma: per dag (vervolg)
Dag 2, middag: uitdaging
In het middag deel van dag 2
wordt in groepsverband ontdekt
welke positieve eerdere ervaringen u heeft opgedaan bij de
overgang van de stabiliteitsnaar de uitdagingsfase. U gaat
zelf oefenen met het nieuwe
handelingsperspectief met als
doel vast te stellen hoe u als
evenwichtskunstenaar de balans
vindt tussen willen en kunnen
om de transformatie naar de volgende fase te kunnen maken
zonder de verbinding met uw
omgeving te verliezen. U ontwikkelt hiervoor zelf uw verhaal/boodschap, ondersteund
met een symbool, foto of video.
Uw verhaal staat voor de veranderrichting waar u heen wenst
te gaan.

leerthema is ook in verbinding de
verandering werkend maken. Er
wordt theorie aangereikt over fasen van veranderen (inclusief
verlies en verdriet om het “oude”
los te laten) en manieren om veranderingen succesvol te starten
en af te ronden. De focus ligt in dit
dagdeel om op basis van uw verhaal en uw gekozen handelingsperspectieven het vertrouwen
van anderen te winnen dat de
verandering gerealiseerd zal worden.

Tussen dag 2 en dag 3 ligt Intermezzo 2
U krijgt de opdracht om een
collectieve aanzichtkaart van
uw team/afdeling te maken en
zo de verbinding te organiseren
tussen dag 2 en 3.
Dag 3, ochtend: scenario’s
Om u in staat te stellen om met
uw team/afdeling de door uw
zelf ontwikkelde veranderingsrichting in te gaan gaat u in dit
dagdeel op zoek naar houvast
voor creatieve benaderingen
van anticiperen op de onzekere
toekomst waarbij alles anders
is. Bij het gezamenlijk ontwikkelen van scenario’s wordt u
getraind om anders te kijken en
dit effectief in het collectief te
verbeelden en hierover te verhalen.

Tussen dag 3 en dag 4 ligt Intermezzo 3 dat ongeveer 5 tot 6 weken duurt.
U krijgt de opdracht om de door u
gekozen verandering en het hiermee samenhangende verhaal/handelingsperspectief te introduceren in uw organisatie. Het
is de bedoeling dat u dan in de
praktijk oefent met hetgeen u
heeft geleerd (theorie en oefening) in de cursus. U kiest zelf in
welke vorm u uw leerervaringen
bij deze introductie vastlegt/in
beeld brengt.

Dag 3, middag: werkend maken
De ervaring leert dat de overgang van scenario’s naar het
werkend maken de meest lastige is. Het is de gedurfde stap
in het onbekende nemen. Het
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Dag 4: reflectie / zelf ontwikkeling
Gedurende de hele dag zult u zelf
vaststellen of u geslaagd bent voor
de cursus. Uw presenteert het resultaat van de introductie van uw
richting/verhaal in uw organisatie
en de feedback die u hierop ontving aan de groep. U maakt vervolgens uw eigen getuigenschrift en
benut alle feedback en talenten
van de andere cursisten hierbij.
Onderdeel hiervan zijn de foto’s
van Petra van Vliet in eerste en
laatste dag, de aanzichtkaarten en
de antwoorden van de door u ingevulde vragenlijst die de docenten
hebben opgesteld. De groep maakt
vervolgens ook een groepsgetuigenschrift en met een evaluatie
wordt de cursus afgerond.

Uniek

Voor wie?
De opleiding richt zich op individuen en teams die willen
werken aan zelfontwikkeling
richting maatgevend leiderschap in het huidig tijdsgewricht. Ze is op maat gesneden
voor:
• Leidinggevenden die een
initiërende rol (gaan) spelen bij een fundamentele
verandering en willen ontdekken hoe ze dieper impact kunnen hebben
• Managers van teams/organisaties die een fundamentele verandering moeten
realiseren
• Senior- en strategische adviseurs die richting geven
aan organisatieontwikkeling
• Veranderadviseurs/coaches/scrummasters die
transformaties in organisaties begeleiden
• Programma- en projectmanagers die hun realisatiekracht willen versterken
door hun leiderschapscapaciteit uit te diepen

•

•

Iedereen die vanuit een innerlijke drive zich wil bekwamen in zijn/haar diepere potentie om teamgenoten en
stakeholders anders te inspireren
Teams die zich gezamenlijk
inschrijven, zodat de nadruk
meer wordt gelegd op het
collectieve leerproces

De opleiding ‘zelfontwikkelend
leiderschap’ is nieuw en tot stand
gekomen op basis van gerijpte inzichten in en ervaringen met wezenlijke organisatieverandering
onder invloed van (digitale) transformatie. Ze onderscheidt zich van
andere opleidingen door:
1. Het didactisch leerconcept: de
combinatie van reflecteren (de
verbinding met uw persoonlijke waarden), dialogeren (de
verbinding met docenten, andere deelnemers en uw omgeving) en ageren (de verbinding
met uw dagelijkse praktijk)

De opleiding wordt zowel in een
open variant, met deelnemers uit
verschillende organisaties, als
een gesloten variant aangeboden
en eventueel ook online.
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2. Gerichtheid op gezamenlijk
ontdekken: met de andere
deelnemers, met na afloop de
extra mogelijkheid om aan te
sluiten bij een groeiende ‘community’ van gelijkgestemde leiders. Dit stelt u in staat om
voortschrijdend inzicht te ontwikkelen in de onderliggende
veranderingsdynamiek van organisaties.
3. Ontwikkeling als een elkaar
versterkend collectief met gevoel voor eenieders capaciteiten (bij de gesloten variant,
met deelnemers uit eenzelfde
organisatie).
4. Diepgang en ontwikkelen: de
permanente verwevenheid van
persoonlijke, professionele en
visie/organisatieontwikkeling
(een actiegericht leerconcept)
5. Veilige en plezierige leeromgeving: de ontmoeting van deelnemers en docenten in vertrouwen, openheid en kwetsbaarheid (maar niet gespeend
van humor en plezier!)

Relevante leerthema’s
Betekenisgeving
Wat is uw bijdrage en die van uw
organisatie aan de maatschappij? Is
dat in lijn met de verwachtingen
ook als de omgeving aan het veranderen is? U leert daarbij stil te staan
en hoe u uw teamleden en stakeholders kunt meenemen in een andere
missie en visie.
Waardig veranderen
Niemand wil veranderd worden:
hoe veranderen we samen? Veranderen is ook gedrag, waarden en
cultuur veranderen: hoe ontdek je
de nieuwe waarden? Hoe verandert
u samen met uw omgeving? Wat
zijn werkende handelingsperspectieven? U leert met nieuwe perspectieven waardig veranderingen vorm
te geven.

Een gedurfde stap in het onbekende
Wat is nieuw en kunt u hier betekenis aan geven? Beseft u wat u overkomt en welke keuze u hierin kunt
maken? U leert die onzekerheid te
omarmen door in kleine stappen diagnoses op te stellen, in actie te komen en te observeren en te leren van
wat er gebeurt.
Ruimte voor het doorbreken van het
bestaande evenwicht
Is uw organisatie
Opleidingslocatie
AI&M in relatieve rust of is
er ongemak? Wat is het juiste moment
om te gaan acteren? Wat moet u doen
om sensitief te zijn om het juiste moment te kunnen kiezen om uit het evenwicht te stappen? Wat vraagt dat van u
en uw organisatie? U leert dit niet alleen voor uw organisatie te doen maar
ook voor uzelf.
Opleidingslocatie AI&M

Continue uitdaging
U weet dat verandering noodzakelijk is.
Hoe neemt u uw omgeving mee, wat
vraagt dat van u zelf? Iedere stap die u
zet met uw omgeving levert nieuwe inzichten op. U leert om nieuwe gesprekken aan te gaan: dialogeren, reflecteren
en ageren.
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Werkend maken
Weet u wat werkt binnen uw team en
bij uw stakeholders? U weet dat het
anders moet, u leert wat de keuzes
betekenen en nu wilt u het breder
toepassen van experiment naar samen veranderen. U leert wat het betekent om in complexe omgeving te
bewegen van experimenten naar
breed toepassen.

Docenten

Praktische info
De opleiding wordt in een
open en gesloten variant aangeboden. De locatie en data
van de open variant worden
bekendgemaakt via de website van de Academy for Information & Management. De
gesloten variant wordt in afspraak met de desbetreffende
organisatie ingericht.

Laurens Kremer
Transformatiecoach; ervaren in grote veranderingen, verbindingen leggen. Innovatief
denker in ontwikkel- een waardengericht
transformeren. Staat altijd open voor leerervaringen en nieuwe perspectieven.
Prof. Rik Maes
Emeritus-hoogleraar Universiteit van
Amsterdam, stichter/aanstichter van
de Academy for Information & Management, met ruime interesse in vernieuwend leren.

Van een deelnemer wordt,
naast de formele bijeenkomsten, tussentijds een inspanning gevraagd van minimaal
eenzelfde hoeveelheid tijd.
Binnen de perken van redelijkheid wordt hierbij begeleiding aangeboden. Er wordt
gebruik gemaakt van een moderne elektronische leeromgeving.

Bas van Tol
Ervaringsdeskundige van besturing van disruptieve en strategische veranderingen en
nieuwsgierige pionier in het ontdekken van
andere handelingsperspectieven passend bij
een waarden gedreven leiderschapsstijl.
Petra van Vliet
Petra van Vliet is fotograaf en trainer. In
de sessies van Petra laat ze de deelnemers kijken naar zichzelf door de ogen
van de ander, zowel naar het uiterlijk
als het innerlijk. Het resultaat is verrassend en verbindend, met mooie foto's
van de deelnemers als kers op de taart.

De deelnameprijs voor de
open variant bedraagt 1.990
euro ex BTW. Hierbij zijn inbegrepen de kosten van tussentijdse begeleiding, documentatie, gebruik van elektronische leeromgeving,
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catering etc. De prijs voor een
gesloten variant wordt in
overleg vastgesteld.
Doorlooptijd van de opleiding
is drie maanden, waarbij we
elke drie weken samen komen.
Na succesvolle afronding van
de opleiding stelt de deelnemer een eigen ‘getuigenschrift’ op dat wordt gevalideerd door de Academy for Information & Management.
Nadere informatie over de opleiding kan worden verkregen
via info@ienm.nl dan wel 020625 1835.

Programmacoördinatie is
in handen
van
Sandra
Schipper

Portretfoto`s in deze brochure gemaakt door Petra van Vliet

Het programma wordt verzorgd door het
volgende team:

