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▪ Leiderschapscoach en organisatie adviseur bij CoreChange

▪ Begeleiding naar meer zelforganisatie en wendbaarheid

▪ Verzorgen van inspiratie sessies en masterclasses Wendbaar Leiderschap 

▪ Auteur: ‘In 10 stappen naar Nieuw Leiderschap’

http://www.corechange.nl/
https://www.corechange.nl/product/boek-in-10-stappen-naar-nieuw-leiderschap/


▪ Hoe kun je medewerkers vrijheid, autonomie en werkgeluk bieden, met juiste focus 
op de doelen en opdracht?

▪ Hoe hou je hoge motivatie en synergie, als medewerkers meer thuiswerken?

▪ Hoe geef je sturing en houdt je control, bij het hybride werken?

▪ Hoe kunnen we meer wendbaar worden, beter inspelen op alle dynamiek?

IS HET LEIDERSCHAP IN JOUW BEDRIJF NOG UP TO DATE?



‘Of onze mensen slechter presteren 

zonder financiële prikkels? Nee, 

integendeel. Ze krijgen veel ruimte 

om die rollen te pakken, die ze leuk 

vinden, dat motiveert enorm. EN 

feedback wordt gegeven van peer-

to-peer, dat is terugkoppeling die 

heel to-the-point is.’

Tom van der Lubbe, Viisi

'We hebben Nieuw Leiderschap 

nodig. Minder zenden, oplossen, 

plannen maken, belangrijk zijn en 

druk doen. Meer creativiteit, 

luisteren, verbindingen maken met 

de wereld om je heen. Meer 

openheid voor nieuwe 

mogelijkheden, collectieve wijsheid 

benutten, het samen doen’

Jos de Blok, directeur Buurtzorg

‘Ik ga altijd uit van vertrouwen, 
vanaf het begin. Ik geef veel 
feedback als het goed gaat en ook 
als het niet goed gaat, ik ben 
redelijk voorspelbaar. Daardoor 
ervaren mensen een klimaat van 
openheid om vragen te stellen of te 
zeggen dat ze het niet weten.’

Janneke Tettero, voormalig 
directeur Bankieren met de 
menselijke maat bij de Volksbank







▪ Dienend

▪ Evolutionair/generatief

▪ Eco-systeem gericht

▪ Visionair

▪ Gedeeld

▪ Faciliterend

--------------------------------------

▪ Mensgerichte

▪ Participatief

▪ Waarden-gericht



Bron: In 10 Stappen Nieuw Leiderschap, Toon Franken
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▪ Dienend  en gedeeld leiderschap: 

dienend aan de purpose van de organisatie

wijsheid van het collectief,

empowerment en autonomie

▪ Van ego naar eco

▪ Vraagt om leren van nieuwe houding en skills



1. Noem één concrete uitdaging in jouw bedrijf 

(maak het specifiek, voorkom algemene verhalen, kies iets wat je aan t hart gaat)

2. Hoe reageert het management/leiderschap daarop?

3. Wat ontbreekt daarin? 

BREAK OUT ROOMS 3 personen; ieder 5 minuten; noteer t voor jezelf



1. Noem één concrete uitdaging in jouw bedrijf 

(maak het specifiek, voorkom algemene verhalen, kies iets wat je aan t hart gaat)

2. Hoe reageert het management/leiderschap daarop?

3. Wat ontbreekt daarin? 



1. Noem één concrete uitdaging in jouw bedrijf 

(maak het specifiek, voorkom algemene verhalen, kies iets wat je aan t hart gaat)

2. Wat zou het management daarin moeten doen/daarop moeten reageren (idealiter)?

3. Wat is hierin nodig aan NIEUW/ANDERE vorm van interventies/aanpak/leiderschap?



1. Maak kennis met het paradigma van Nieuw Leiderschap

2. Neem waar wat er speelt

3. Verbind je met het potentieel

4. Volg de mogelijkheden

5. Experimenteer en leer

6. Maak de bestaansreden de baas

7. Stimuleer werkgeluk, vertrouwen en veiligheid

8. Vraag om volwassenheid

9. Verdeel het leiderschap

10. Ontdek de extra dimensie van Nieuw Leiderschap







3 
intelligenties:

Type informatie kenmerken

Hoofd Ideeën, 
informatie, ratio

Analyse, oplossen 
van problemen

Hart Innerlijk weten en 
intuïtie, (ethisch) 
kompas

Mijn waarheid, 
mijn waarden, 
verbinding

Buik Emoties en passie, 
drive

Ego-beschermend, 
onbewust, krachtig



MET DE 3 KRACHTVRAGEN:

1. Wat wil hier gebeuren?

Welke mogelijkheden en kansen zijn hier, wat 
voor verbetering/innovatie is nu mogelijk?

2. Wie word ik gevraagd te zijn?

Wat vraagt de situatie van mij? Welke kwaliteit, 
welke rol of eigenschappen heb ik in te zetten?

3. Wat heb ik te doen?

Welke actie moet hieruit volgen, welke 
eerstvolgende stap heb ik te zetten



▪ Duidelijke afbakening (pilot, proeftuintje)

▪ Fouten maken mag, índien je er van leert (dit organiseren

▪ Snel feedback halen, snel leren (ritme opbouwen)

▪ Creatieve methodieken, out of the box

Hoe goed ben jij zelf in experimenteren?



▪ Spanning is signaal dat iets beter kan

▪ Geef ruimte voor deze spanningen

▪ Wat is de eerste stap die je kunt zetten 
om die spanning te verminderen?







1. Geen schemergebied

2. Heldere accountability

3. Zo veel mogelijk zelforganisatie en autonomie

4. Transparante informatie-voorziening



1. Neem geregeld tijd om te reflecteren op jouw stijl en manier van doen

2. Sta stil bij je mindset en overtuigingen over je collega’s

3. Stel vast wat je zelf hebt te leren, geef jezelf hiervoor de tijd (en fouten maken mag)

4. Ontwikkel je in meerdere drijfveren, versterk je waarden en persoonlijke purpose

5. Herken wanneer je wat meer gestressed bent; en leer hoe je altijd je beste zelf in kunt zetten

Wees moedig en eerlijk, durf kwetsbaar te zijn

Het gaat om leren van nieuwe houding en skills



1. Gesprek over huidig en gewenst leiderschap

2. Meer luisteren, verbinden en uitzoomen

3. Beter intunen op wat zich aandient (met al je 3 intelligenties)

4. Inspelen op wat zich aandient

5. Experimenteer meer

6. Sturing: handelen vanuit purpose

7+8Geef vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid

9.   Duidelijkheid en accountability

10. Ontdek de extra dimensie van Nieuw Leiderschap

BREAK OUT ROOMS:  



1. Ga zelf oefenen met de 10 stappen met het boek ‘in 10 stappen 
naar Nieuw Leiderschap

(te bestellen via www.corechange.nl met speciale korting: 
50voorjou of via managementboek.nl)

2. Ga het gesprek aan met het leiderschap

over de gewenste leiderschap stijl

3. Organiseer een incompany inspiratiesessie  Update Leiderschap

http://www.corechange.nl/



