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VERVANG CONTROLE IN JOUW ORGANISATIE DOOR VERTROUWEN EN LOSLATEN

Organisaties met hiërarchische structuren zijn geen realistische weergave meer van hoe de wereld eruit kan 
zien. De nieuwe economie draait om de behoefte van mensen aan zingeving, aan betekenis in hun werk en 
in hun leven. Wanneer je als organisatie vooral inspeelt op het werk dat gedaan moet worden, de systemen 
en de processen en daarmee voorbij gaat aan de zingeving en wat er in de medewerkers zelf zit, knappen 

medewerkers af, is er een hoog ziekteverzuim en worden er veel fouten gemaakt. 

Uit onderzoek is zelfs gebleken dat er in organisaties die zelfsturend zijn, vele malen minder fouten worden 
gemaakt, in tegenstelling tot wat we vaak denken. Wanneer je leiding geeft in een organisatie die (nog) 

niet zelfsturend is ben je zelf degene die veel extra uren werkt om te herstellen wat niet goed is gedaan of 
om te controleren en te verzinnen hoe het dan wel zal moeten om succesvol te blijven.

WELLICHT HERKEN JE JE IN DE VOLGENDE 
VOORBEELDEN:
• Ben jij een CEO, directeur of geef je leiding aan een 

groot team en loop je regelmatig tegen de remmende 
werking van verouderde structuren aan?

• Ben je op weg naar de top of adviseer je directieteams 
en/of raden van bestuur?

• Zou jij je medewerkers meer vrijheid willen geven maar 
weet je niet goed hoe je dat aanpakt?

• Ondervind je moeite om je medewerkers te motiveren?
• Weet je niet hoe je als organisatie meer van betekenis 

kunt zijn, maar wil je dat wel graag?
• Zou je zelf meer vrijheid willen ervaren in je werk zonder 

het idee te hebben dat je overal zelf achteraan moet?
• Zou je meer vertrouwen willen ervaren en uitstralen én 

een inspirerende leider willen zijn?
• Wil je meer zelfsturing in je organisatie?

Tijdens deze leergang leer je succesvol te zijn door te sturen 
op vertrouwen en loslaten. Je ontdekt hoe je je team helpt 
door zelfsturing en hoe je in alle facetten een servant-leader 
kunt zijn.

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.

“MOUNTAINTOPS INSPIRE LEADERS BUT VALLEYS MATURE THEM“

- WINSTON CHURCHIL-

VOOR WIE IS DEZE LEERGANG BESTEMD?
Deze leergang is bestemd voor leiders aan de top, hetzij 
van een organisatie maar het kan ook zijn van een groot 
team. Vooral leidinggevenden die binnen hun organisatie 
oog in oog staan met processen naar zelfsturing of Lean of 
die oplopen tegen de remmende werking van verouderde 
structuren en daar doorheen willen breken. 
Deze leergang is geschikt voor (aankomend) leidinggevenden 
of adviseurs die de confrontatie met zichzelf aan durven en die 
een gedegen kennis willen opdoen met de karakteristieken 
en gedragscompetenties van Servant-Leadership. Kortom: 
voor topleiders die een OP & TOP leider willen zijn 
(CEO’s, directeuren, ondernemers, afdelingshoofden en 
pioniers) en het in zich hebben om nieuwe toepassingen 
en mogelijkheden te zien waarin authenticiteit , welvaart en 
welzijn impliciet zijn.

GROTER BELANG VAN DE ORGANISATIE
Jouw organisatie kan succesvol zijn door medewerkers die 
zich verantwoordelijk voelen voor hun werk en zich voor 100% 
inzetten om een goed product of dienst te leveren die iets 
bijdraagt aan de maatschappij. Ook jij kunt leren hoe je dit 
realiseert. 

Om dit te bereiken is het nodig dat je leert in te spelen op de 
essentiele behoefte van mensen om zich te ontwikkelen, deel 
uit te maken van een gemeenschap en invloed uit te oefenen 
op de organisatie waarin zij werken en de wereld waarin zij 
wonen. In zo’n organisatie passen empowerde mensen en dat 
impliceert dat zij een eigen invulling kunnen geven aan hun 
werk en de wijze waarop zij dat uitvoeren. Daarbij staat het 
grotere belang van de organisatie centraal. 

Het vraagt van jou dat je ontdekt wat zij belangrijk vinden en 
dat er gezamenlijk en vanuit een grotere visie beslissingen 
kunnen worden genomen. Betekenisvol leiderschap vanuit 
de filosofie van Servant-Leadership speelt in op deze 
behoefte. Wil jij je organisatie, je team helpen tot zelfsturing 
op basis van het bovenstaande om daarmee het succes van 
je organisatie en je team(s) zeker te stellen? Dan is dit de 
leergang die je daarbij ondersteunt.
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“MOUNTAINTOPS INSPIRE LEADERS BUT VALLEYS MATURE THEM“

- WINSTON CHURCHIL-

WAT BIEDEN WIJ?
Een intensief leertraject van 6 modules onder 
professionele begeleiding. De leergang bestaat uit 
de volgende onderdelen:

• Persoonlijk intakegesprek
• 6 modules van 2 dagen, met overnachting
• Intervisie en persoonlijke leeropdrachten
• Wetenschappelijke onderbouwing
• Inspirerende sprekers uit de praktijk
• Begeleiding bij het ontwikkelen van Servant-

Leadership binnen je organisatie
• Afsluitende presentatie en certificaat

WAT BEREIK JE MET DIT 
PROGRAMMA?
In dit programma:
• Leer je jezelf kennen als een 

authentieke persoonlijkheid;
• Ontdek je vanuit actieve reflectie 

vanuit jezelf en anderen wie je bent 
en wat je drijft;

• Verkrijg je inzicht op hoe 
conditionering van invloed is op je 
gedrag;

• Ontwikkel je een brede visie 
van waaruit je medewerkers 
leert hoe zij autonoom hun rol 
en verantwoordelijkheid in je 
organisatie en de maatschappij 
oppakken; 

• Leer je te werken op en vanuit de 
vier intelligentieniveaus (IQ, EQ, FQ 
en SQ);

• Verkrijg je inzicht in de filosofie van 
Servant-Leadership en de daarbij 
passende karakteristieken en 
gedragskenmerken;

• Leer je gebruik te maken van de 
Cultuur & Leiderschap Cyclus en 
weet je deze toe te passen aan 
de hand waarvan je een gezonde, 
succesvolle en duurzame organisatie 
op kunt bouwen;

• Laat je controle en beheersing achter 
je en vervang je deze door een 
gedrag en cultuur van vertrouwen en 
loslaten;

• Leer je hoe je een inspirerend en 
succesvol voorbeeld kunt zijn voor 
anderen;

• Vergroot je jouw innerlijke kracht als 
effectief leider;

• Vergroot jij je moed, wijsheid en 
emotionele intelligentie die je nodig 
hebt als leider om uitdagingen 
effectiever aan te pakken en je 
duurzaam te verbinden met de 
omgeving waarbinnen je leiding 
geeft;

• Leer je alle ins & outs op het 
gebied van zelfsturing en weet je 
de principes effectief toe te passen 
binnen je eigen organisatie.

INVESTEER IN JONGE MENSEN, INVESTEER IN 
DE TOEKOMST!
Wij willen 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 maatschappelijk verantwoorde 
ondernemers die van betekenis willen zijn en succesvol. Om 
dit te bekostigen reserveren wij 5% van onze omzet. Met jouw 
deelname aan deze leergang maak je dit mede mogelijk!



GLOBALE AANPAK EN INHOUD VAN DE MODULES

BEGELEIDING

GASTDOCENTEN

Module 1: Kennismaking en introductie
Je maakt kennis met elkaar en met Servant-Leadership
De volgende thema’s komen aan bod:
• Een introductie in Servant-Leadership
• Cultuur- en leiderschap Cyclus
• Spiral Dynamics, wat vind jij belangrijk?

Module 2: Authenticiteit en waarden
Je gaat aan de slag met de begrippen authenticiteit en 
waarden. De volgende thema’s komen aan bod:
• Waardendriehoek
• Intelligentieniveaus (toespitsen op EQ)
• Intervisie op waarde(n)vol leven

Module 3: Team en organisatie
Je staat stil bij Cultuur- en leiderschap Cyclus. De volgende 
thema’s komen aan bod:
• Organisatie Beleving Inventarisatie (OBI)
• Empowerment toetsing op organisatie en individueel 

niveau
• Empathie

Module 4: Focus op visie en resultaat
Je gaat aan de slag met diverse tools om binnen je organisatie 
te gebruiken voor betere resultaten en focus op visie en 
resultaat. 
De volgende thema’s komen aan bod:
• Resultaat OBI
• Denkniveaus Dilts

Module 5: FQ en SQ
Je gaat aan de slag met fysieke intelligentie en spirituele 
intelligentie als belangrijke intelligentieniveaus.
De volgende thema’s komen aan bod:
• Vision Quest
• Aikido
• Fysieke conditie

Module 6: Zelf aan de slag in je organisatie
Je gaat praktisch aan het werk met wat je tot nu toe geleerd 
hebt. De volgende thema’s komen aan bod:
• Essay voorbereiding
• Advies ten aanzien van Servant-Leadership in jouw 

organisatie

Afsluitende dag: Afronding van je reis
De volgende thema’s komen aan bod:
• Afronding, evaluatie en toekomst
• Certificering

“YOU ADD VALUE TO PEOPLE WHEN YOU 
VALUE THEM“

- JOHN MAXWELL-

Deze leergang maakt gebruik van diverse gastdocenten. 
Op de website vind je meer informatie over hen. 

Actuele informatie:
Voor praktische zaken als locatie, aanmelding en 

prijzen kun je terecht op onze website 
www.servant-leadershipsolutions.nl

Meer weten?
Heb je een vraag of wil je meer informatie?

Wij staan je graag te woord. 
Bel (06) 44 75 65 39 

of mail naar info@servant-leadershipsolutions.nl

Daan Fousert en Carla de Ruiter zijn de gezichten achter 
Servant-Leadership Solutions. Daan als algemeen directeur 
en Carla als directeur van de Business School, beiden als 
mede-eigenaar van hun organisatie. Zij nemen een schat aan 
kennis en ervaring met zich mee en zien het als hun missie om 
van alle managers leiders te maken. Daan verdiende zijn 
sporen als leidinggevende bij bedrijven als Fokker, Campbell’s 
en Ericsson. In 1995 kwam hij in aanraking met het 
gedachtegoed van Robert Greenleaf en werd één van de 
stuwende krachten achter Servant-Leadership in Nederland. 
Hij publiceerde een aantal boeken over Servant-Leadership 
waaronder ‘Nooit meer de baas’. Carla heeft een achtergrond 
als (interim)leidinggevende in zorginstellingen en bij justitie en 
begeleidde daar grootschalige transformatie- en cultuurveran-
deringstrjacten. Zij is opgeleid door Elizabeth Debold (USA), 
een internationale autoriteit op het gebied van gender en 
leiderschap. Carla schrijft momenteel aan haar tweede boek: 
“Pionierend Leiderschap, de creatieve uitdaging voor ons 
menselijk bestaan.”

WIJ MAKEN VAN MANAGERS

LEIDERS


