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Organisaties zoals we die kennen, en de hiërarchische structuren van hoe zij zijn opgebouwd zijn 
geen realistische weergave meer van hoe wij de wereld graag zien. 

Onze samenleving kent talloze uitdagingen die aandacht behoeven op het gebied van 
duurzaamheid, vredelievendheid en (gender)gelijkheid. 

EFFECTEN VAN LEIDERSCHAP 
Leiding-geven en nemen vanuit de filosofie van Servant-
Leadership is een kwestie van durf. Slechte leiders creëren 
volgelingen, goede leiders creëren nieuwe leiders. 
Leiderschap is vooral: je organisatie, je afdeling of je team 
in staat stellen de beoogde doelen zelf te realiseren door 
er eigenaar van te worden. De leider faciliteert het leer- en 
ontwikkelingsproces, stelt vragen, creëert verbinding en 
faciliteert in de behoeften van de medewerkers. Een servant-
leader zet het geleerde om in de praktijk, en omgekeerd stelt 
hij vragen die opkomen uit de praktijk aan de orde.

Servant-Leadership geeft een oplossing voor de persoonlijke-, 
organisatorische- en maatschappelijke vraagstukken van 
vandaag. Het is betekenisvol leiderschap dat ons in staat 
stelt ondernemingen en gemeenschappen te bouwen die 
goederen of diensten voortbrengen die een positief effect 
hebben op de samenleving.

SERVANT-LEADERSHIP 
helpt bij het scheppen van een 

bedrijfscultuur waarin succes bereikt wordt 
door medewerkers de ruimte te geven voor 
eigen initiatief, zich te ontwikkelen en hen in 

staat te stellen van betekenis te zijn.

ONZE VISIE
Onze maatschappij heeft pionierende leiders nodig die 
zich verantwoordelijk voelen voor het transformeren van de 
heersende verouderde systemen naar nieuwe toepassingen 
die bijdragen aan een wereld waarin authenticiteit, 
duurzaamheid, welvaart en welzijn geïncludeerd zijn. Dit zijn 
inspirerende leiders die het beste in de ander benadrukken en 
richting kunnen geven aan missies die groter zijn dan henzelf.

ONZE MISSIE
Wij begeleiden organisaties en individuen bij de eigentijdse 
toepassing van Servant-Leadership als oplossing voor 
organisatie- en maatschappelijke verandering en duurzame 
ontwikkeling. Het is onze missie om van managers leiders 
te maken. Wij dagen leiders uit om een bredere visie te 
ontwikkelen vanuit wie zij zijn als mens en welke rol en 
verantwoordelijkheid zij in de organisatie en maatschappij 
kunnen innemen. Hierdoor bouwen wij met hen aan een 
wereld die wél werkt.

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN
Wij omarmen de duurzame ontwikkelingsdoelen zoals deze 
beschreven zijn door de Verenigde Naties. Dit betekent dat 
wij onder andere een duurzame bedrijfsvoering voorstaan, 
ieders uniciteit respecteren en andere organisaties stimuleren 
hetzelfde te doen. 

ONZE DIENSTEN
Wij bieden leergangen, trainingen en masterclasses 
aan in onze Business School om onze visie en missie te 
verwezenlijken. Daarnaast kun je bij ons terecht voor:

• Advies, Coaching & Mentoring;
• Incompany trainingen;
• Servant-Leadership Assessment;
• Organisatie Beleving Inventarisatie;
• Cultural Due Diligence;
• Servant-Leadership Bedrijfscertificering;
• Executive Search

VOOR WIE?
• Middenkader, hoger management, CEO’s;
• Zelfstandigen (interimmanagers, projectleiders)
• Young Servant-Leadership pioniers (22- 28 jaar)
• Pioniers



YOUNG SERVANT-LEADERSHIP PIONEERS: EEN INVESTERING IN DE TOEKOMST!
Servant-Leadership Solutions wil een platform zijn waar jonge pioniers (22- 28 jaar) zich op onze kosten kunnen ontwikkelen in de 
karakteristieken en gedragskenmerken van Servant-Leadership. Zij zijn immers onze toekomst! Tweemaal per jaar organiseren wij 
daarom een driedaagse training voor jonge ondernemers die van betekenis willen zijn en succesvol en de maatschappij een warm 
hart toedragen. Om dit te bekostigen reserveren wij 5% van onze omzet. Wanneer je zelf deelneemt aan een van onze activiteiten, 
geef je automatisch een jongere de kans om zich als servant-leader te ontwikkelen.

COMPASSIONATE LOVE

AUTHENTICITY

HUMBLENESS

EMPOWERMENT

PROVIDE DIRECTION

STEWARDSHIP

 “Become the kind of leader that people would 
follow voluntarily, even if you had no title or position”

-Brian Tracy-

BEDRIJFSCERTIFICERING: 
IS JOUW ORGANISATIE AL ‘SERVANT-LEADERSHIP PROOF’?
Voldoet jouw organisatie aan de kenmerken van een Servant-Leadership 
organisatie? 
Wil je meer waarde toekennen aan een duurzame maatschappij en hieraan 
bijdragen door dit zichtbaar te maken voor je medewerkers, je klanten 
en de buitenwereld? 
Dat kan door Servant-Leadership Bedrijfscertificering. 
Wij onderzoeken onder andere:

• De gekozen leiderschapsstijl;
• De consequente aandacht voor scholing van leidinggevenden;
• Of de organisatie zich kenmerkt als duurzaam bedrijf;
• Of de karakteristieken van Servant-Leadership zichbaar zijn binnen en buiten 

de organisatie;
• De hantering van duidelijke waarden binnen de organisatie

Je bent natuurlijk ook van harte welkom als jouw organisatie zich eerst verder wil 
ontwikkelen in Servant-Leadership.

SERVANT-LEADERSHIP 
PROOF 



WIJ MAKEN VAN MANAGERS

LEIDERS 
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