Workshop

Het Wiel van Leiderschap en Verandering

‘Not everything that can be faced can be changed, but nothing can be changed that is not faced’
James Baldwin
Leidinggeven als het lastig wordt
Onze persoonlijke en organisatieontwikkeling is geënt op de oude en vertrouwde wereld. Snel kunnen schakelen
is aan de orde van de dag. De vraagstukken zijn complex. Zeker met de huidige dynamiek in de wereld is er een
kloof ontstaan tussen de methodes die eerder voldeden en wat er nu nodig is. Er wordt een beroep gedaan op ons
vermogen om in een nieuwe kwaliteit stappen naar de toekomst te zetten. Potentie vrij te maken. Er is een roep
om krachtig leiderschap. Leiders die lijnen uitzetten, knopen doorhakken, mensen bemoedigen, weerstand
verwelkomen en recht doen. Leiders die vertrouwen wekken. Vaardigheden die altijd nodig zijn en in de huidige
tijd van nog grotere waarde. Er is een nieuwe werkelijkheid ontstaan die van leiders vraagt om buiten hun
comfortzone te treden en leiderschaps-vaardigheden verder te verdiepen.

Hoe werk je met wat onbespreekbaar of onduidelijk is in complexe veranderingen? Een organisatie is een
levend systeem. Dat proces managen vraagt om andere interventies dan we geleerd hebben. Het vraagt onder
andere om bewustwording over vanuit welke positie en op welke laag er verbinding gemaakt kan worden.
Om compassievol de waarheid te spreken als de waarheid spannend is. Om hoogwaardige arbeidsrelaties te
realiseren. Dit vraagt om voor jezelf en anderen te kunnen functioneren als ‘holding space’ voor datgene wat
en wie zichtbaar wil worden. Om open te kunnen blijven staan als de spanning oploopt in het proces van
verandering.
Wat biedt het Wiel van Leiderschap en Verandering?
Het Wiel focust op de menselijke kant van verandering als succesfactor. Gebaseerd op de systemische manier
van kijken naar wat zich aandient. Het is een plek waar diversiteit een bedding vindt om op een open en
oordeelloze wijze zichtbaar en bespreekbaar te worden. Het Wiel vertegenwoordigt acht leiderschapsposities
die corresponderen met fases en dynamieken in een veranderingsproces.

Datgene wat ongezien en onbesproken blijft, staat een gezonde beweging voorwaarts in de weg. Alles
(h)erkennen en zonder oordeel alles en iedereen een plek geven en opnieuw insluiten, brengt rust en laat
de energie weer stromen. Er is potentieel aanwezig in elke situatie als je je richt op de betekenis van wat zich
voordoet.
Het werken met het Wiel van Leiderschap en Verandering wordt in de praktijk ervaren als kompas om
complexe veranderingen te ondersteunen. Met ongekende mogelijkheden. Elke keer dat je het Wiel gebruikt
laat het nieuwe mogelijkheden zien. Het vergroot het inzicht in de dynamieken van verandering. Het is de
congruentie ertussen zien die het verschil maakt.
Ervaringen uit de praktijk:
‘Ik gebruik het wiel in mijn begeleiding als een systemische landkaart - ontdekken waar de energie stroomt en waar die
stokt in veranderingsprocessen. De manager krijgt inzicht op een diepere laag en een helder beeld van wat haar/hem
te doen staat. Ik ben fan!’
Alice Wiegers, coach en adviseur http://wndrlnd.nl
'Het wiel ‘dwingt’ om de beweging te (h)erkennen (en te volgen) die een verandering nodig heeft. Met deze helderheid
kunnen zien, vraagt erom ruimte te creëren voor alles wat een plek nodig heeft binnen dat systeem. Het krachtige veld
van het wiel en de handzame vertaling naar de 8 windrichtingen maken het een mooi instrument om veranderingen te
ondersteunen.'
Winnie Roseval, Researcher Inclusive Education
‘Het geeft de mensen in een samenwerkend managementteam de mogelijkheid om samen stil te staan bij de fase
waarin zij zich bevinden binnen de door hen gewenste stip op de horizon. Zich bewust te worden van wat dat betekent
op verschillende niveaus voor ieder teamlid, het hele team en de omgeving waarin zij zich begeven en waarmee zij
werken.’
Ria Roelofs, www.theartofchange.nl
De basis en het profiel van dit Wiel zijn ontwikkeld door het Ehama Instituut (USA) en the Now-Here Group (GB)

Wat en voor wie?
Het is een ervaringsgerichte workshop die vraagt om openheid om nieuwe ervaringen op te doen. Met
concrete handvatten om er in de eigen praktijk mee aan het werk te gaan.
Deze manier van werken is met name bedoeld voor mensen die professioneel te maken hebben met
veranderingsprocessen in organisaties. Als leidinggevende, (extern) begeleider, HR-manager, coach of
trainer.
Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 12.
Begeleiding: Ellie van der Est, www.vanderest.com,
Data: 26 t/m 28 mei 2021
met ondersteuning van Paula van Diemen
3 t/m 5 november 2021
met ondersteuning van Olivier Vogel
Aanvang woensdag om 14 uur, einde vrijdag om 16 uur. Inclusief avondprogramma.
Locatie: Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven (NB), www.bovendonk.nl.
Kosten: inclusief verblijf, maaltijden en materiaal:
Privé: € 749,00 excl. 21 % btw
Zelfstandig ondernemerschap: € 1.079,00 excl. 21 % btw
Rekening werkgever: € 1.479,00 excl. 21 % btw
Nadere informatie en aanmelden: info@vanderest.com of +31 (0)6 55 30 40 57

