LEERGANG SERVANT-LEADERSHIP
IN BUSINESS
EEN VERDIEPING VOOR TRAINERS, BUSINESSCOACHES EN
ORGANISATIEADVISEURS

SERVANT-LEADERSHIP BEGELEIDING BIJ DUURZAME TRANSITIES
Ben jij een ervaren trainer, businesscoach of organisatieadviseur? Wil jij organisaties
effectief begeleiden bij duurzame transities waarbij professionals de ruimte krijgen voor
eigen initiatief en (zelf)leiderschap? Wil jij beschikken over de kennis, het inzicht en een
instrumentarium dat bijdraagt aan de overgang naar betekenisvolle organisaties?
Met andere woorden: wil jij organisaties en individuen begeleiden bij het scheppen van
een Servant-Leadership klimaat? Dan is deze verdiepende leergang iets voor jou!

DIENEND AAN DE GROEI VAN ANDEREN

Servant-Leadership is een ‘manier van zijn en doen’ waarbij de
leider dienend is aan de groei van anderen, de organisatie en
zichzelf. Daarmee draagt deze filosofie bij aan een duurzame
ontwikkeling van de samenleving als geheel.
Servant-Leadership helpt bij het scheppen van een
bedrijfscultuur die niet langer een van bovenaf geleide
hiërarchie nodig heeft.
In deze leergang, die bestaat uit 5 opleidingsdagen, maak
je kennis met alle aspecten van Servant-Leadership en krijg
je inzicht in en toegang tot de tools die wij daarvoor, op
individueel- en organisatieniveau gebruiken.

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.

VOOR WIE IS DEZE LEERGANG BESTEMD?

Deze leergang is bestemd voor (ervaren) trainers,
businesscoaches en/ of organisatieadviseurs die zich
aangetrokken voelen tot de filosofie van Servant-Leadership
en op zoek zijn naar de praktische toepassing ervan in hun
werk.

SAMENWERKING EN PARTNERSCHAP

Omdat wij een netwerkorganisatie zijn en samenwerken
met Servant-Leadership gecertificeerde professionals
wordt deze leergang tevens doorlopen door de trainers en
docenten die wij inzetten voor onze opdrachtgevers. Wij
zien een certificering als een garantie voor de kwaliteit en
bekwaamheid van docenten en trainers die wij inzetten.
Mocht je interesse hebben om ook met ons samen te
werken als partnerorganisatie vanuit de filosofie van ServantLeadership, vermeld dat dan bij jouw aanmelding. We nemen
dan zo snel mogelijk contact met je op voor een wederzijds
oriënterend gesprek. Wie weet kunnen we voor de toekomst
onze krachten en expertise bundelen en ga je deel uitmaken
van onze Servant-Leadership ‘Circle of Professionals’? Wellicht
word jij onze collega (gast)docent/trainer in onze Business
School bij onze opleidingen en/ of (incompany)opdrachten.
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WAT BIEDEN WIJ?

Een intensief leertraject van 5 modules onder
professionele begeleiding. De leergang bestaat uit
de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

5 modules van 1 dag op een uitnodigende
locatie
Persoonlijke leeropdrachten
Wetenschappelijke onderbouwing
Uitgebreid persoonlijk waardenrapport
Inspirerende docenten uit de praktijk
Begeleiding bij het ontwikkelen van ServantLeadership binnen je organisatie
1 coachingsgesprek tussen de modules in
Certificaat van deelname

INVESTEER IN JONGE MENSEN, INVESTEER IN DE
TOEKOMST!

Wij willen een platform zijn waar jonge pioniers (18- 25 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 mensen die hun weg in de
maatschappij en de arbeidsmarkt aan het ontdekken zijn. Om dit
te bekostigen reserveren wij 5% van onze omzet. Met jouw
deelname aan deze leergang maak je dit mede mogelijk!

“LEADERSHIP IS ABOUT MAKING OTHERS BETTER AS A RESULT OF YOUR
PRESENCE AND MAKING SURE THAT IMPACT LASTS IN YOUR ABSENCE.“

WAT BEREIK JE MET DEZE LEERGANG?
•
•
•
•

Je maakt kennis met alle Servant-Leadership
karakteristieken en gedragskenmerken en weet je hoe je
ermee kunt werken;
Je ontdekt vanuit een actieve reflectie vanuit jezelf en
anderen wie je bent en wat je drijft;
Je bent in staat om individuen en organisaties te
begeleiden vanuit de filosofie van Servant-Leadership;
Je hebt een Servant-Leadership instrumentarium eigen
gemaakt dat je kunt inzetten bij je trainingen en adviezen

•
•
•

voor organisaties;
Je weet hoe je een Organisatie Beleving Inventarisatie
(OBI) uitvoert waardoor je effectief een dwarsdoorsnede
van een bedrijfscultuur in kaart kunt brengen;
Je vergroot je werkveld als professional;
Je kunt de Cultuur- en Leiderschapscyclus toepassen
zodat je de onderliggende oorzaken van bedrijfsstagnaties
gedegen in kaart brengt en kunt bouwen aan gezonde,
succesvolle en duurzame organisaties.
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GLOBALE AANPAK EN INHOUD VAN DE MODULES
Module 1: Kennismaking en introductie
Je maakt kennis met elkaar en met Servant-Leadership.
De volgende thema’s komen aan bod:
•
Een uitgebreide introductie in Servant-Leadership;
•
Cultuur- en leiderschap Cyclus;
•
Spiral Dynamics, inzicht in je eigen waardensystemen en
organisatiecultuur, communicatie en de brede inpassing
ervan in Servant-Leadership;
•
Hantering en gebruik van de Toolbox Servant-Leadership.
Module 2: Authenticiteit en Waarden
Je gaat aan de slag met het begrip Authenticiteit. Wat verstaan
we daaronder vanuit Servant-Leadership en hoe leer je je eigen
authenticiteit kennen? De volgende thema’s komen aan bod:
•
Persoonlijke waardenoefening;
•
Persoonlijke waardendriehoek en excessieve
gedragsuitingen;
•
4 intelligentieniveaus
Module 3: Organisatie-en teamopbouw
Je gaat aan het werk met de toepassing van de Cultuur &
Leiderschapscyclus. De volgende thema’s komen aan bod:
•
Denklijnen vanuit de Cultuur- en Leiderschapscyclus;
•
Analyse toepassing: is mijn organisatie een ServantLeadership organisatie? Op welke wijze toets je dat?

•

Organisatie Beleving Inventarisatie (OBI), een instrument
om de echte beleving van medewerkers te meten.

Module 4: Empathie en Empowerment
We kijken in deze module naar de verschillende methoden die
je nodig hebt bij het bouwen van empowerde teams en/ of
organisaties.
De volgende thema’s komen aan bod:
•
Persoonlijke Empowerment vragenlijst;
•
Organisatie Empowerment vragenlijst;
•
De individuele empowermentlijst vanuit het oogpunt van
de organisatie;
•
Zelfsturende en/ of zelforganiserende teams;
•
De logische denkniveaus van Dilts.
Module 5: Inspiratie en spiritualiteit
In deze module staan we stil bij het functionele aspect van
spiritualiteit en inspiratie binnen leiderschap.
De volgende thema’s komen aan bod:
•
Hoe past Spirituele Intelligentie (SQ) bij de andere
intelligentieniveaus?
•
Belichaming van leiderschap met Aikido;
•
Vision Quest
•
Afronding en gezamenlijk diner met als onderwerp: hoe ga
of wil je het geleerde in de praktijk brengen?

BEGELEIDING
Daan Fousert
Daan is algemeen directeur van Servant-Leadership Solutions.
Hij is hoofddocent van de leergang Op & Topleiders. Hij 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 ServantLeadership in Nederland. Als docent, coach en consultant
bouwde hij aan Servant-Leadership binnen diverse organisaties en
publiceerde hij een aantal boeken over dit thema.
Carla de Ruiter
Carla heeft een leidinggevende achtergrond en is directeur van de
Business School van Servant-Leadership Solutions. Zij is
gecertificeerd trainer van Spiral Dynamics, een theoretisch en
pragmatisch model dat inzicht geeft in menselijke ontwikkeling en
veranderprocessen.
Kennis hiervan is uitermate waardevol om grip te krijgen op de
veelzijdige behoeften van individuen, teams en organisaties om
deze optimaal op elkaar af te stemmen. Zij is daarnaast oprichter
en hoofdredacteur van Pioniers Magazine, een magazine voor
nieuw leiderschap en betekenisvol ondernemen.

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

