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Van leidinggevenden wordt veel gevraagd. De snelle ontwikkel
ing en van onze tijd, dwingen organisaties voortdurend in te 
 spelen op veranderende omstandigheden. Leiderschap speelt 
daarbij een belangrijke rol. Vasthouden aan oude patronen 
of oud denken, helpt organisaties op lange termijn niet verder.  
Hoe succesvol organisaties zijn in een veranderende wereld, 
wordt in belangrijke mate bepaald door hun flexibiliteit; het  
vermogen om wendbaar te zijn en mee te bewegen. Dit vraagt 
om een nieuwe manier van denken over leiderschap.

Een ‘nieuwe leider’ durft ruimte te bieden aan verandering en te 
geloven in de organisatie, het talent en het inzicht van je eigen 
medewerkers. Flexibiliteit begint bij een vorm van leiderschap 
waarin je continu bewust bent van wat je waarneemt, hoe je je 
daartoe verhoudt en hoe je vervolgens handelt, in relatie tot de 
gestelde doelen. Een ‘leider nieuwe stijl’ is zich bewust van de 
 paradoxen van leiderschap en erkent dat er niet één goed ant-
woord bestaat. Hij of zij omarmt de waarde van verschillende 
standpunten en weet deze toe te passen als de situatie hier om 
vraagt. Dat vraagt een open houding en moed; een visie waar-
in durven los laten misschien wel een grotere kwaliteit is, dan 
 controle houden. 

Een vorm van leiderschap, die niet alleen gaat over leiding nemen, 
maar ook het dienen van een organisatie in een veranderende 
context, waarbij wendbaarheid, inzet van talent, werken met 
 plezier, leren, maar ook het boeken van resultaten, centraal staan. 

Het programma LEIDERS VAN NU VOOR DE WERELD VAN MORGEN 
helpt managers en leidinggevenden de basishouding van een 
‘nieuwe leider’ aan te nemen en toe te passen. Deelnemers leren 
de denkwijze en vaardigheden te hanteren, die nodig zijn voor het 
succesvol verder brengen van organisaties in de nabije toekomst. 
Het organisatiedoel én je persoonlijke ontwikkeling als leiding
gevende vormen daarbij het uitgangspunt; praktisch en gericht 
op resultaten.

Roland Heijnen, 
Programmaleider

Nieuwe eisen 
aan  leiderschap 



Goed leiderschap is: verandering niet remmen, maar – met het 
doel voor ogen – de transities faciliteren die in de organisatie 
nodig zijn. Een ‘leider nieuwe stijl’ worden, gaat vooral over 
 bewuster zien, zijn en handelen. De energie, motivatie en het 
talent om binnen een veranderende context goed werk te leveren, 
zijn vrijwel altijd al in de organisatie aanwezig. Een ‘nieuwe leider’ 
herkent dit potentieel en faciliteert zijn medewerkers, zodat deze 
zelf kunnen komen met de beste oplossingen. Dat vraagt een 
breed scala aan vaardigheden. 

Typische competenties van de ‘nieuwe leider’ zijn: luisteren, verbin
den, ruimte geven, het leren centraal stellen, sturen op waarden, 
oprecht en compassievol zijn, maar ook constant reflecteren op je 
eigen rol als leider. Oude patronen kunnen daarbij behoorlijk in de 
weg zitten. Vaak zijn leidinggevenden gericht op het tegenover
gestelde: formele macht handhaven, controle houden, systemen 
handhaven, of zelfs het zich verzetten tegen bredere maatschap
pelijke ontwikkelingen. 

Nieuwe leiders staan voor de uitdaging om een deel van hun ‘oude 
competenties’ los te laten, maar niet allemaal. De veranderende 
praktijk vraagt om flexibiliteit en het uitproberen van nieuwe 
 vormen, terwijl een deel van de vaste kaders blijft bestaan. Aan het 
einde van het jaar moet er immers een positieve winst en verlies
rekening liggen en ook de stakeholders vragen om resultaten 
en garanties. Deze dualiteit maakt leidinggeven dan ook steeds 
complexer. Een goede leidinggevende weet soepel te opereren in 

dit nieuwe spanningsveld: aansluiten bij vaste kaders, maar ook 
handelen naar wat de huidige tijdsgeest van organisaties vraagt. 
Voor dit nieuwe denken is vertrouwen nodig. In je organisatie en 
in je medewerkers. Maar ook in jezelf als leidinggevende en als 
mens. En dat kun je leren. 

Het leiderschapsprogramma LEIDERS VAN NU VOOR DE WERELD 
VAN MORGEN helpt je de denkwijze en vaardigheden van een 
nieuwe leider aan te nemen en toe te passen. Als deelnemer doe 
je op zeer uiteenlopende wijze ervaringen op en word je intensief 
gecoacht in het behalen van vastgestelde doelen op het gebied 
van organisatieontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Het pro
gramma is nadrukkelijk gericht op leren en werken tegelijkertijd, 
en op het behalen van concrete resultaten. 

Voor wie?
LEIDERS VAN NU VOOR DE WERELD VAN MORGEN richt zich op 
leidinggevenden die:
• vanuit hun rol als eindverantwoordelijke het verschil kunnen 
 gaan maken in succesvolle organisaties, nu en in de toekomst. 
•  de ambitie hebben om hun vaardigheden als leidinggevende te 
 ontwikkelen en naar een volgend niveau te brengen.
•  bereid zijn nieuwe inzichten, ervaringen en denkwijzen constant 
 te koppelen aan het behalen van resultaten in de praktijk.
•  die bereid zijn te reflecteren op hun eigen overtuigingen en handelen. 

Word een goede leider 
nieuwe stijl



Het programma LEIDERS VAN NU VOOR DE WERELD VAN  MORGEN 
wordt gemaakt door de Changekitchen, gespecialiseerd in organi
satieontwikkeling en leiderschap bij verandering. De visie van 
Changekitchen vormt dan ook de inhoudelijke basis van het 
programma: verandering vindt plaats op 4 niveaus, hoofd (ratio), 
hart (emoties), buik (wijsheid) en energie (welke energie is er en 
wat vraagt die van ons). Wendbaarheid en flexibiliteit ontstaat, 
wanneer we leren vanuit deze niveaus anders te kijken naar ons
zelf en onze omgeving, wanneer we vanuit daar nieuwe inzichten 
opdoen en vervolgens anders handelen. 

Je leert vanuit je positie als leidinggevende bewust te zien 
( opgedane ervaringen in het programma), te zijn (persoonlijke 
verdieping), en te doen (coaching). Af en toe komen we hierin 
even van de grond af, om vervolgens weer stevig met de voe
ten in de klei te landen. Want het belangrijkste onderdeel van 
 Changekitchens visie op veranderen is: Het doel is de baas. Altijd. 
Want er moeten ook gewoon zaken gerealiseerd worden.

Changekitchen gelooft dat leren in combinatie met de praktijk, 
verreweg de meeste vruchten afwerpt, zowel voor jou als indivi
duele deelnemer, als voor de organisatie waarvoor je werkt. De 
nadruk in het programma ligt dan ook op jouw dagelijkse prak
tijk als leidinggevende. Ook maken we ruimte om te leren van de 
vraagstukken en ervaringen van de andere deelnemers. Het aantal 
deelnemers van minimaal 12, zorgt voor een ruime diversiteit in 
casuïstiek en leerervaringen. Deze inzichten uit de praktijk worden 

in het programma regelmatig gespiegeld aan relevante  theorieën 
en werkwijzen zoals Agile, Fasen van Groepsontwikkeling 
(B.W.  Tuckman), Theory U (C.O. Scharmer), Bewust Ontwikkelings
gerichte Organisaties (Een cultuur voor Iedereen, R. Kegan & 
L.L. Lahey) en Cyane Organisaties (Reinventing Organisations, 
F. Laloux).

Opbouw
LEIDERS VAN NU VOOR DE WERELD VAN MORGEN bestaat uit 6 
blokken en heeft een doorlooptijd van 10 maanden. Het program
ma gaat van start met een persoonlijke intake (1) waarin iedere 
deelnemer met een coach individuele leerdoelen vaststelt. In een 
volgende sessie (2) maak je kennis met andere deelnemers en hun 
doelen. Het hart van het programma bestaat uit 3 plenaire blok
ken van 2 dagen met een overnachting. 

De blokken zijn opgebouwd vanuit 3 standpunten: Ik en mijzelf 
(3), Ik en mijn organisatie (4), Ik en de wereld (5). We sluiten het 
programma af met een presentatie waarin de bereikte resultaten 
centraal staan (6). Tussen de verschillende blokken, ontvang je 
gerichte individuele ondersteuning in je leerproces door een coach 
met ervaring op het gebied van leiderschapsontwikkeling 
en  organisatieontwikkeling. 

Programma 
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1. Intake 
voorafgaand aan het programma
Het leiderschapsprogramma start met een individueel gesprek 
met een coach, waarin je leerdoelen aan bod komen. Zelfkennis, 
kennis van wie je bent en wat je doet, is een essentieel instrument 
voor succes. We bespreken daarom kort je levensverhaal en de uit
komsten van de aangeboden Lifestyle Inventorytest (LSI) en Great 
Place Inventory (GPI). Vervolgens bepaal je samen met de coach 
zowel het organisatiedoel als je persoonlijk leerdoel. We steken er 
veel energie in, om deze doelen zorgvuldig en SMART te formu
leren, zodat deze ook duidelijk getoetst kunnen worden aan het 
eind. Het doel is immers de baas. De geformuleerde doelen zijn 
richtinggevend voor de rest van het programma. 

2. Start-sessie 
1 dagdeel
In het eerste deel van het programma maken deelnemende 
 managers en leidinggevenden kennis met elkaar en met hun 
 coaches. Ook worden de vastgestelde leerdoelen met elkaar ge
deeld. Via een aantal inspirerende werkvormen gaan we tijdens 
deze sessie direct aan de slag met leren. 

3. Ik en mijzelf 
2 dagen, met overnachting
In dit blok richt je je op het verkrijgen van inzicht in jezelf, als 
mens en als leidinggevende. Je leert kijken naar jezelf op fysiek, 
emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Welke emoties en 
 overtuigingen sturen je gedrag en in hoeverre kun je hier bewust 
in schakelen? Hoe geef je humor, zelfreflectie, acceptatie, en  twijfel 

een plek in je leiderschap? Hoe blijf je jezelf? Hoe houd je de 
balans? We gaan onderzoeken wie jij bent, waar jij voor staat, wat 
jou weerhoudt te doen wat je te doen hebt en hoe we dit kunnen 
overbruggen. Daarbij focussen we op het SMART geformuleerde 
persoonlijke leerdoel van iedere deelnemer.

Tussen de blokken IK EN MIJZELF 
en IK EN MIJN ORGANISATIE heb je 
persoonlijk  contact met je coach, die 
optreedt als klankbord en ‘kritische 
vriend’. 

4. Ik en mijn organisatie 
2 dagen, met overnachting
In het derde blok van het programma, richten we ons op de vraag 
hoe je op een vernieuwende manier je doelen kunt realiseren bin
nen je organisatie. We zullen je uitdagen om je organisatie vanuit 
een ander perspectief te bekijken en te bepalen hoe je het volle 
potentieel ervan kunt benutten. 

Centraal staan vragen als: Wie ben ik in mijn organisatie? Wat 
is mijn invloed? Hoe combineer ik de 3 petten van leider, mana
ger, coach? Hoe leg ik een verbinding tussen de organisatie, haar 
doelen, de medewerkers en mezelf, vanuit al het potentieel dat 
aanwezig is? We gaan dieper in op de paradoxen waar je als leider 



mee te maken hebt en je leert een gezonde afweging te maken 
tussen het individuele belang en het belang van het geheel. Ook 
in dit blok focussen we op het SMART geformuleerde organisatie
doel van iedere deelnemer.

Tussen de blokken IK EN MIJN 
ORGANISATIE en IK EN DE WERELD heb 
je wederom persoonlijk contact met je 
coach, die zal optreden als klankbord 
en ‘kritische vriend’. 

5. Ik en de wereld 
2 dagen, met overnachting
Het vierde blok focust op de betekenis en verantwoordelijkheid 
die je hebt als manager of leidinggevende, ten opzichte van de 
omgeving van de organisatie. Niet alleen de samenwerking met 
klanten en stakeholders komt aan bod, maar ook de vraag hoe 
jouw organisatie een waardevolle bijdrage kan leveren aan de 
wereld om je heen. Welke invloed kun je als organisatie uitoefenen 
en wat vraagt dit van jou? Ook hier leggen we constant verbinding 
met het SMART geformuleerde organisatiedoel en persoonlijke 
leerdoel.

Eindpresentatie 
1 dagdeel
LEIDERS VAN NU VOOR DE WERELD VAN MORGEN wordt 
 afgesloten met een prikkelende eindpresentatie, waarin alle deel
nemende managers en leidinggevenden een persoonlijk manifest 
brengen als ‘nieuwe leider’. Je bespreekt je SMART geformuleerde 
doelstellingen op het gebied van organisatieontwikkeling en per
soonlijke ontwikkeling, en toetst deze op resultaat. Centraal staat 
niet alleen de vraag ‘wat heb ik geleerd?’, maar ook ‘wat worden de 
volgende stappen?’.  Voor de eindpresentatie nodigen deelnemers 
personen uit, voor wie hun statement als ‘leider nieuwe stijl’ en 
hun visie op de toekomst interessant kan zijn, zoals bestuurders, 
medewerkers, stakeholders of klanten. 



Duur
1 individuele intake, 13 plenaire dagdelen en 4 coachingsessies. 
Totale doorlooptijd: 10 maanden.

Data
Intake                  februari 2019
Startsessie               14 maart 2019
Ik en Mijzelf              9 en 10 mei 2019
Ik en mijn Organisatie     27 en 28 juni 2019
Ik en de Wereld           12 en 13 september 2019
Eindpresentatie           28 november 2019

Programmakosten
De kosten voor deelname aan het programma (exclusief btw en 
verblijfskosten) bedragen € 790,– per maand (totaal 10 maanden). 

Verblijfskosten
Kosten voor 3 x 2daags verblijf en overnachting 
inclusief ontbijt, lunch en diner: (ca. € 150,–/p.p./per verblijf).

Ons commitment
Changekitchen committeert zich aan jouw ontwikkeling en die 
van jouw organisatie. Indien we niet het resultaat boeken dat we 
vooraf met elkaar hebben afgesproken, dan zullen wij voor onze 
rekening een extra inspanning leveren. Uiteraard gaan we ervoor 
dat dit niet nodig is. 

Aantal deelnemers
12 tot 16

Locaties
Het programma vindt plaats op verschillende inspirerende locaties 
in Nederland. 

Aanmelden
www.changekitchen.nl/trainingen

Persoonlijk advies
voor vragen over het programma kun je vrijblijvend contact 
opnemen met programmaleider Roland Heijnen
T 06 24 76 63 33
E rolandheijnen@changekitchen.nl

Kijk voor de meest actuele informatie op changekitchen.nl

Praktische informatie
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Changekitchen heeft zich gespecialiseerd in leiderschap bij 
 verandering; wij helpen organisaties en hun mensen beter, 
 slimmer en flexibeler in te spelen op veranderingen om hen 
heen, waardoor ze blijvend betere resultaten behalen.

Contactgegevens 
LinkedIn
info@changekitchen.nl 
changekitchen.nl

Changekitchen

https://www.linkedin.com/company/changekitchencompany/
mailto:info%40changekitchen.nl?subject=Leiderschapsprogramma
http://changekitchen.nl/
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