Workshop

Het Wiel van Leiderschap en Verandering

‘Inherent potentieel bevrijden volgt niet op anders denken maar op anders kijken en focussen’
Jan Bommerez
Leidinggeven aan verandering!?
De weg naar een gezond functionerende organisatie kent vele vraagstukken waar een authentiek
antwoord op wordt gevraagd. Kun jij, als leider, zijn met de vragen die je tegenkomt? De dagelijkse
dynamiek vraagt om snelle analyses maken en handelen. Het is daarom voor veel leiders een uitdaging
om inzicht te krijgen in posities, de onderlinge verhoudingen en processen. Om creatieve spanning te
dragen. Omstandigheden te creëren waardoor beweging ontstaat. Mensen te verrassen met wat ze
kunnen bereiken en co-creëren.
Hoe werk je met wat onbespreekbaar of onduidelijk is in complexe veranderingen? Een organisatie is
een levend systeem. De grootste uitdaging van deze tijd is het respectvol meenemen van het verleden
naar de toekomst. Dat proces managen vraagt om andere interventies dan we geleerd hebben. Het
vraagt om bewustwording over vanuit welke positie en op welke laag er verbinding gemaakt kan
worden. Om compassievol de waarheid te spreken bij spanning. Om hoogwaardige arbeidsrelaties te
realiseren.
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. Om zo te werken met het gedrag van het geheel, dat niet
kan worden verklaard door de eigenschappen van de delen. Het wiel vertegenwoordigt acht
leiderschapsposities die corresponderen met fases en dynamieken in het veranderingsproces. De
helderheid van de acht posities, gebaseerd op de systemische benadering, brengt nieuwe informatie
naar boven. Wat we proberen uit te sluiten trekt de meeste energie uit een systeem. Alles (h)erkennen
wat deel uitmaakt van het systeem, dat een plaats geven en opnieuw insluiten, brengt rust en laat de
energie weer stromen.

Het werken met het wiel van Leiderschap en Verandering wordt in de praktijk ervaren als kompas om
complexe veranderingen te ondersteunen. Het vergroot het inzicht in de dynamieken van verandering.
Het is niet de kennis óf de ervaring, het is de congruentie ertussen 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, met ondersteuning van Paula van Diemen.
Data: 20 t/m 22 maart 2019
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:
Zelfstandig ondernemerschap: € 960,00 excl. 21 % btw
Rekening werkgever: € 1299,00 excl. 21 % btw
Er is één plek voor een NGO tegen kostprijs.
Nadere informatie en aanmelden:
info@vanderest.com en +31 (0)10 436 59 29 of +31 (0)6 55 30 40 57

