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Zelfontwikkelend Leiderschap 

	
De	wereld	verandert	sneller	dan	
we	nu	kunnen	begrijpen.	Over	
(digitale)	transformatie	wordt	
veel	geschreven,	maar	succes-
sen	zijn	zeldzaam.	Transforma-
tie	vergt,	meer	dan	iets	anders,	
een	mentale	transformatie	van	
allen	en	dat	vereist	leiderschap.	
Hoe	geeft	u	leiding	in	deze	tur-
bulente	tijden,	aan	anderen,	
maar	ook	aan	en	vanuit	u	zelf?	
Hoe	ontwikkelt	u	gedeelde	han-
delingsperspectieven	om	de	val-
kuilen	van	het	verleden	te	ver-
mijden?	Hoe	leert	u	sturing	te	
geven	vanuit	het	‘waartoe’	en	
‘waarom’	in	plaats	vanuit	het	
‘wat’	en	‘hoe’?	
	

Tijdens	deze	opleiding	ont-
dekt	u	in	kort	tijdsbestek	hoe	
de	combinatie	van	reflecteren	
(misschien	heeft	de	ander	
wel	gelijk),	dialogeren	(luiste-
ren	is	belangrijker	dan	spre-
ken)	en	ageren	(niet	beter	
maar	anders	handelen)	u	tot	
een	effectievere	leider	maakt.	
U	verkent	en	verrijkt	uw	per-
soonlijke	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	berei-
ken	van	hun	vol	potentieel	
door	het	aanreiken	van	waar-
den	gedreven	handelingsper-
spectieven.		

	
Na	deze	opleiding…	
…	heeft	u	zelf	geleerd	an-
ders	te	observeren	en	te	
doorleven	wat	er	in	uw	ac-
tuele	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	ontwik-
keling	

	
…	bent	u	zelf	in	staat	om	kri-
tisch	te	reflecteren	op	de	effec-
ten	van	uw	eigen	leiderschaps-
stijl,	aannames	en	overtuigin-
gen	en	deze	bij	te	stellen	
	
…	hebt	u	zelf	het	vermogen	om	
de	verbinding	te	leggen	tussen	
organisatorische	en	persoon-
lijke	betekenisgeving,	uw	eigen	
handelingsperspectief	en	dat	
van	uw	teamleden	en	stakehol-
ders	
 
 

 
 

Een	ontwikkel-
programma	dat	
vragen	oproept	
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Veranderingsdynamiek 

 
	

De	opbouw	van	het	pro-
gramma	sluit	aan	bij	de	veran-
deringsdynamiek	binnen	orga-
nisaties.	Een	verandering	
(change)	doorloopt	verschil-
lende	fasen	en	deze	zijn	niet	
synchroon	aan	de	reguliere	or-
ganisatiefasen	(going	concern).	
De	mate	van	onzekerheid	over	
het	willen	of	het	kunnen	be-
paalt	hoe	voortvarend	een	or-
ganisatie	de	verandering	reali-
seert	en	hoe	(snel)	de	“energie-
stroom”	van	teamleden	en	sta-
keholders	verloopt.	De	

veranderingsfasen	en	deze	
stroom	zijn	in	onderstaand	
lemniscaat	(inclusief	veran-
derrichting)	beschreven.		
Relevant	is	op	welk	moment	er	
een	“verandersprong”	nodig	is	
om	de	volgende	fase	te	berei-
ken.	Dit	moment	en	de	hierbij	
benodigde	handelingsperspec-
tieven	worden	door	de	deelne-
mers	tijdens	het	programma	
ontdekt.	De	programmaopzet	
is	een	op	een	geënt	op	de	actu-
ele	veranderdynamiek	en	om-
vat	zes	leerthema’s.		
 

Opzet van het programma 

 
	
De	opleiding	biedt	naast	de	in-
houd	ruim	gelegenheid	om	uw	
voortgang	te	overdenken	en	te	
toetsen	in	uw	eigen	praktijk.	
Voorafgaand	worden	uw	erva-
ringen	en	leerdoelen	geïnven-
tariseerd	en	vervolgens	meege-
nomen	in	uw	persoonlijk	leer-
proces.	Hierna	wordt	gestart	
met	het	gezamenlijk	leren	cre-
eren	van	een	veilige	leeromge-
ving.	Feedback	en	leren	om-
gaan	met	feedback	is	een	inte-
graal	onderdeel	van	het	pro-
gramma.	Door	het	uitvoeren	en	
bespreken	van	opdrachten	
voor	uzelf,	in	de	groep	deelne-
mers	en	in	uw	eigen	

organisatie	werkt	u	aan	uw	
eigen	profiel	en	hoe	anderen	
u	zien	in	uw	leidersrol.	Dat	is	
een	fundament	voor	uw	per-
soonlijke	ontwikkeling.	Hoe	
acteert	u	nu	en	hoe	staat	u	in	
verbinding	met	de	momenten	
van	verandering?	Vanuit	
welke	andere	waarden	ac-
teert	u?	Tussen	de	verschil-
lende	dagen	werken	de	deel-
nemers	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.	
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Opzet van het programma: per dag 

 
	 Tussen	dag	1	en	dag	2	ligt	Inter-

mezzo	1	dat	ongeveer	3	tot	4	
weken	duurt.	U	krijgt	de	op-
dracht	om	een	individuele	aan-
zichtkaart	te	maken	en	zo	de	
verbinding	te	organiseren	tus-
sen	dag	1	en	dag	2.		

Dag	2,	ochtend:	stabilitieit	
In	het	kwadrant	stabilitieit	is	de	
organisatie	(in	elk	geval:	geper-
cipieerd)	in	evenwicht;	het	ge-
vaar	dat	dreigt	is	dat	het	over-
gaat	in	“in	rust”.	Dezelfde	rela-
tieve	rust	nestelt	zich	dan	ook	
in	de	persoonlijkheid	van	eenie-
der	in	de	organisatie.	In	dit	dag-
deel	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.		
	
	

De	ontmoeting	
Voor	u	het	dagdeel	“de	ont-
moeting”	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	berei-
den.	Tevens	wordt	in	geza-
menlijke	dialoog	het	pro-
gramma	doorgenomen	en	
praktische	informatie	ge-
deeld.		
	
Als	het	dagdeel	de	ontmoe-
ting,	enige	tijd	later,	in	de	
middag	start	is	het	de	bedoe-
ling	om	in	een	ontspannen	en	
veilige	sfeer	de	andere	cursis-
ten	en	de	docenten	te	ont-
moeten	en	gezamenlijk	te	di-
neren.	De	doelstelling	is	om	
in	het	collectief	uw	leerdoe-
len	verder	te	verkennen	aan	
de	hand	van	de	open	vragen:	
wat	kunnen	we	voor	elkaar	
betekenen?	Intrigeren	we	el-
kaar?	Waar	krijg	je	energie	en	
inspiratie	van?	Wat	denk	je	te	

kunnen	komen	brengen	in	de	op-
leiding?	Aan	de	hand	van	de	
vraag:	wat	deed	deze	sessie	met	
mij?	wordt	door	Petra	van	Vliet	
een	foto	gemaakt	van	alle	cursis-
ten	als	een	soort	zelfbeeld	van	de	
start	van	de	opleiding.	Door	de	
cursisten	wordt	positief	com-
mentaar	gegeven	op	de	gepor-
tretteerde.	Dit	vooral	gericht	om	
een	opstap	te	maken	voor	een	
open	op	positieve	saamhorig-
heid	gebaseerde	leerrelatie	bij	
de	start	van	de	opleiding	die	de	
volgende	dag	aanvangt.		

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,	leer-
vermogen	en	veranderstrategie.	
Middels	oefeningen	wordt	u	gesti-
muleerd	om	de	bedoeling	in	woord	
en	beeld	zichtbaar	te	maken.	

Dag	1,	middag:	handelingsperspec-
tieven	(houding	/	gedrag	/	waar-
den)	
In	het	middagdeel	wordt	ontdekt	
welk	ander	handelingsperspectief	
u	zelf	gaat	ontwikkelen	om	de	kop-
peling	te	maken	met	de	bedoeling	
die	u	in	de	ochtend	heeft	geformu-
leerd.	Het	thema	is	dan	ook:	Waar-
achtig	veranderen	van	gedrag.	Aan	
de	hand	van	theorie	en	uw	eigen	
ervaring	gaat	u	aan	de	slag	om	in	
workshops	het	gewenste	hande-
lingsperspectief	te	verkennen,	te	
omschrijven	en	hierin	ook	keuzes	
te	maken,	zowel	op	individueel-	als	
op	groepsniveau.	
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Opzet van het programma: per dag (vervolg) 

 
	

Dag	4:	reflectie	/	zelf	ontwikkeling	
Gedurende	de	hele	dag	zult	u	zelf	
vaststellen	of	u	geslaagd	bent	voor	
de	cursus.	Uw	presenteert	het	re-
sultaat	van	de	introductie	van	uw	
richting/verhaal	in	uw	organisatie	
en	de	feedback	die	u	hierop	ont-
ving	aan	de	groep.	U	maakt	vervol-
gens	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	inge-
vulde	vragenlijst	die	de	docenten	
hebben	opgesteld.	De	groep	maakt	
vervolgens	ook	een	groepsgetui-
genschrift	en	met	een	evaluatie	
wordt	de	cursus	afgerond.		
	

Dag	2,	middag:	uitdaging	
In	het	middag	deel	van	dag	2	
wordt	in	groepsverband	ontdekt	
welke	positieve	eerdere	ervarin-
gen	u	heeft	opgedaan	bij	de	
overgang	van	de	stabiliteits-	
naar	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	vol-
gende	fase	te	kunnen	maken	
zonder	de	verbinding	met	uw	
omgeving	te	verliezen.	U	ontwik-
kelt	hiervoor	zelf	uw	ver-
haal/boodschap,	ondersteund	
met	een	symbool,	foto	of	video.	
Uw	verhaal	staat	voor	de	veran-
derrichting	waar	u	heen	wenst	
te	gaan.		

Tussen	dag	2	en	dag	3	ligt	In-
termezzo	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	veranderings-
richting	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	ontwik-
kelen	van	scenario’s	wordt	u	
getraind	om	anders	te	kijken	en	
dit	effectief	in	het	collectief	te	
verbeelden	en	hierover	te	ver-
halen.	

Dag	3,	middag:	werkend	maken	
De	ervaring	leert	dat	de	over-
gang	van	scenario’s	naar	het	
werkend	maken	de	meest	las-
tige	is.	Het	is	de	gedurfde	stap	
in	het	onbekende	nemen.	Het	

leerthema	is	ook	in	verbinding	de	
verandering	werkend	maken.	Er	
wordt	theorie	aangereikt	over	fa-
sen	van	veranderen	(inclusief	
verlies	en	verdriet	om	het	“oude”	
los	te	laten)	en	manieren	om	ver-
anderingen	succesvol	te	starten	
en	af	te	ronden.	De	focus	ligt	in	dit	
dagdeel	om	op	basis	van	uw	ver-
haal	en	uw	gekozen	handelings-
perspectieven	het	vertrouwen	
van	anderen	te	winnen	dat	de	
verandering	gerealiseerd	zal	wor-
den.		

Tussen	dag	3	en	dag	4	ligt	Inter-
mezzo	3	dat	ongeveer	5	tot	6	we-
ken	duurt.	
U	krijgt	de	opdracht	om	de	door	u	
gekozen	verandering	en	het	hier-
mee	samenhangende	ver-
haal/handelingsperspectief	te	in-
troduceren	in	uw	organisatie.	Het	
is	de	bedoeling	dat	u	dan	in	de	
praktijk	oefent	met	hetgeen	u	
heeft	geleerd	(theorie	en	oefe-
ning)	in	de	cursus.	U	kiest	zelf	in	
welke	vorm	u	uw	leerervaringen	
bij	deze	introductie	vastlegt/in	
beeld	brengt.		
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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	‘com-
munity’	van	gelijkgestemde	lei-
ders.	Dit	stelt	u	in	staat	om	
voortschrijdend	inzicht	te	ont-
wikkelen	in	de	onderliggende	
veranderingsdynamiek	van	or-
ganisaties.		

3. Ontwikkeling	als	een	elkaar	
versterkend	collectief	met	ge-
voel	voor	eenieders	capacitei-
ten	(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	leeromge-
ving:	de	ontmoeting	van	deel-
nemers	en	docenten	in	ver-
trouwen,	openheid	en	kwets-
baarheid	(maar	niet	gespeend	
van	humor	en	plezier!)		

 

Uniek  
	
De	opleiding	richt	zich	op	indi-
viduen	en	teams	die	willen	
werken	aan	zelfontwikkeling	
richting	maatgevend	leider-
schap	in	het	huidig	tijdsge-
wricht.	Ze	is	op	maat	gesneden	
voor:		
• Leidinggevenden	die	een	

initiërende	rol	(gaan)	spe-
len	bij	een	fundamentele	
verandering	en	willen	ont-
dekken	hoe	ze	dieper	im-
pact	kunnen	hebben	

• Managers	van	teams/orga-
nisaties	die	een	fundamen-
tele	verandering	moeten	
realiseren		

• Senior-	en	strategische	ad-
viseurs	die	richting	geven	
aan	organisatieontwikke-
ling		

• Veranderadviseurs/coa-
ches/scrummasters	die	
transformaties	in	organisa-
ties	begeleiden	

• Programma-	en	projectma-
nagers	die	hun	realisatie-
kracht	willen	versterken	
door	hun	leiderschapsca-
paciteit	uit	te	diepen	

• Iedereen	die	vanuit	een	in-
nerlijke	drive	zich	wil	bekwa-
men	in	zijn/haar	diepere	po-
tentie	om	teamgenoten	en	
stakeholders	anders	te	inspi-
reren	

• Teams	die	zich	gezamenlijk	
inschrijven,	zodat	de	nadruk	
meer	wordt	gelegd	op	het	
collectieve	leerproces	

	
De	opleiding	wordt	zowel	in	een	
open	variant,	met	deelnemers	uit	
verschillende	organisaties,	als	
een	gesloten	variant	aangeboden	
en	eventueel	ook	online.		
	

De	opleiding	‘zelfontwikkelend	
leiderschap’	is	nieuw	en	tot	stand	
gekomen	op	basis	van	gerijpte	in-
zichten	in	en	ervaringen	met	we-
zenlijke	organisatieverandering	
onder	invloed	van	(digitale)	trans-
formatie.	Ze	onderscheidt	zich	van	
andere	opleidingen	door:	
1. Het	didactisch	leerconcept:	de	

combinatie	van	reflecteren	(de	
verbinding	met	uw	persoon-
lijke	waarden),	dialogeren	(de	
verbinding	met	docenten,	an-
dere	deelnemers	en	uw	omge-
ving)	en	ageren	(de	verbinding	
met	uw	dagelijkse	praktijk)	

Voor wie? 
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Relevante leerthema’s 

 
	

Opleidingslocatie AI&M 

Opleidingslocatie AI&M 

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	veran-
deren	is?	U	leert	daarbij	stil	te	staan	
en	hoe	u	uw	teamleden	en	stakehol-
ders	kunt	meenemen	in	een	andere	
missie	en	visie.		
	
Waardig	veranderen	
Niemand	wil	veranderd	worden:	
hoe	veranderen	we	samen?	Veran-
deren	is	ook	gedrag,	waarden	en	
cultuur	veranderen:	hoe	ontdek	je	
de	nieuwe	waarden?	Hoe	verandert	
u	samen	met	uw	omgeving?	Wat	
zijn	werkende	handelingsperspec-
tieven?	U	leert	met	nieuwe	perspec-
tieven	waardig	veranderingen	vorm	
te	geven.		

Ruimte	voor	het	doorbreken	van	het	
bestaande	evenwicht	
Is	uw	organisatie	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	mo-
ment	te	kunnen	kiezen	om	uit	het	even-
wicht	te	stappen?	Wat	vraagt	dat	van	u	
en	uw	organisatie?	U	leert	dit	niet	al-
leen	voor	uw	organisatie	te	doen	maar	
ook	voor	uzelf.		
	
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	in-
zichten	op.	U	leert	om	nieuwe	gesprek-
ken	aan	te	gaan:	dialogeren,	reflecteren	
en	ageren.		
	

Een	gedurfde	stap	in	het	onbekende	
Wat	is	nieuw	en	kunt	u	hier	beteke-
nis	aan	geven?	Beseft	u	wat	u	over-
komt	en	welke	keuze	u	hierin	kunt	
maken?	U	leert	die	onzekerheid	te	
omarmen	door	in	kleine	stappen	dia-
gnoses	op	te	stellen,	in	actie	te	ko-
men	en	te	observeren	en	te	leren	van	
wat	er	gebeurt.	
	
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	sa-
men	veranderen.	U	leert	wat	het	be-
tekent	om	in	complexe	omgeving	te	
bewegen	van	experimenten	naar	
breed	toepassen.	
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De	opleiding	wordt	in	een	
open	en	gesloten	variant	aan-
geboden.	De	locatie	en	data	
van	de	open	variant	worden	
bekendgemaakt	via	de	web-
site	van	de	Academy	for	In-
formation	&	Management.	De	
gesloten	variant	wordt	in	af-
spraak	met	de	desbetreffende	
organisatie	ingericht.	
	
Van	een	deelnemer	wordt,	
naast	de	formele	bijeenkom-
sten,	tussentijds	een	inspan-
ning	gevraagd	van	minimaal	
eenzelfde	hoeveelheid	tijd.	
Binnen	de	perken	van	rede-
lijkheid	wordt	hierbij	begelei-
ding	aangeboden.	Er	wordt	
gebruik	gemaakt	van	een	mo-
derne	elektronische	leerom-
geving.		
	
De	deelnameprijs	voor	de	
open	variant	bedraagt	1.990	
euro	ex	BTW.	Hierbij	zijn	in-
begrepen	de	kosten	van	tus-
sentijdse	begeleiding,	docu-
mentatie,	gebruik	van	elek-
tronische	leeromgeving,	

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	ko-
men.	
	
Na	succesvolle	afronding	van	
de	opleiding	stelt	de	deelne-
mer	een	eigen	‘getuigen-
schrift’	op	dat	wordt	gevali-
deerd	door	de	Academy	for	In-
formation	&	Management.		
	
Nadere	informatie	over	de	op-
leiding	kan	worden	verkregen	
via	info@ienm.nl	dan	wel	020-
625	1835.		

	
	
 

Praktische info 

 
	

Programma-	
coördinatie	is	
in	handen	
van		
Sandra	
Schipper	

Laurens	Kremer	
Transformatiecoach;	ervaren	in	grote	ver-
anderingen,	verbindingen	leggen.	Innovatief	
denker	in	ontwikkel-	een	waardengericht	
transformeren.	Staat	altijd	open	voor	leer-
ervaringen	en	nieuwe	perspectieven.		
	
	
	
 

Docenten 

 
	

Het	programma	wordt	verzorgd	door	het	
volgende	team:	

Prof.	Rik	Maes	
Emeritus-hoogleraar	Universiteit	van	
Amsterdam,	stichter/aanstichter	van	
de	Academy	for	Information	&	Manage-
ment,	met	ruime	interesse	in	vernieu-
wend	leren.	
	

Bas	van	Tol	
Ervaringsdeskundige	van	besturing	van	dis-
ruptieve	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	deelne-
mers	kijken	naar	zichzelf	door	de	ogen	
van	de	ander,	zowel	naar	het	uiterlijk	
als	het	innerlijk.	Het	resultaat	is	verras-
send	en	verbindend,	met	mooie	foto's	
van	de	deelnemers	als	kers	op	de	taart.	
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