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EEN STERK MIDDEN MAAKT HET VERSCHIL!

Als middle manager zit je regelmatig tussen twee vuren in: de verwachting dat je trouw bent aan de ideeën 
en besluiten van de top en loyaal zijn aan je eigen mensen in het team dat je aanstuurt. Wellicht zie je 
dat er weinig urgentie leeft bij de werkvloer doordat deze onvoldoende actief wordt betrokken bij de 

dagelijkse processen en toekomstige veranderingen binnen de organisatie.

Het verlangen in jou leeft om je medewerkers meer autonoom te laten zijn en hun betrokkenheid te 
vergroten. Deze leergang geeft je effectieve handvaten en inzichten zodat jouw teamleden zich kunnen 

ontwikkelen tot authentieke, sterke en gezonde medewerkers die zich inzetten voor elkaar, hun team en de 
organisatie. Daarnaast ontdek je hoe jij in deze middenpositie het beste tot je recht komt.

POSITIEF EN INSPIREREND VOORBEELD

Een cultuurverandering zoals hierboven beschreven vraagt 
van jou om te vertrouwen op de kracht van de individuele 
medewerker tegen de achtergrond van wat hij of zij belangrijk 
vindt. 

• Je gelooft in de talenten en capaciteiten van mensen en 
je wilt bijdragen aan de ontwikkeling van een gezond 
team dat duurzame resultaten behaalt;

• Je wilt graag een inspirerend en positief voorbeeld zijn in 
de organisatie;

• Je bent verantwoordelijk voor het vertalen van het 
vastgestelde beleid van de organisatie;

• Je wilt een leiderschapsstijl ontwikkelen die past bij wie jij 
bent als mens;

• Je bouwt aan een betekenisvolle organisatie of wilt dat 
graag doen, zodat niet alleen jouw werk vervullend is, 
maar ook dat van je medewerkers. 

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 geschikt voor mensen die werkzaam 
zijn binnen de middenlaag van een organisatie zoals 
bijvoorbeeld een afdelingshoofd, teamleider, teamcoach, 
programmamanager of projectleider. Ook voor 
interimmanagers (ZZP-ers) is deze leergang een goede keuze.

“LEADERS BECOME GREAT NOT BECAUSE OF 
THEIR POWER BUT, BECAUSE OF THEIR ABILITY 

TO EMPOWER OTHERS”

-JOHN MAXWELL-
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“Dit een veelzijdig leertraject! Je leert hier 
écht je authenticiteit te ontdekken. 

Het is inspirerend en boeiend, omdat je op 
meerdere niveaus aan het werk bent. 

De begeleiding is professioneel, betrokken, 
oprecht, leerzaam, gelijkwaardig en 

ervaringsgericht. Een absolute stap naar een 
duurzame verandering in mezelf en naar mijn 

omgeving toe!“

- Desirée Paalvast, headhunter bij ‘The Leader 
Inside’-

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

• Persoonlijke 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 DEZE 
LEERGANG?
In deze leergang:
• Maak je kennis met de principes van 

Servant-Leadership en pas je deze 
toe in de dagelijkse praktijk;

• Ontdek je hoe verschillend mensen 
denken en hoe jij effectief opereert 
vanuit de verschillende belangen die 
er leven in je organisatie;

• Stel jij je vrijer en krachtiger op als 
leider en weet je dit in je team te 
vertalen naar concreet gedrag;

• Vergroot je jouw effectiviteit als 
professional door je gedrag en 
responsstijl af te stemmen op de 
ander;

• Ontdek je waar je belangrijke 

accenten legt in jouw leiderschap 
ten behoeve van jezelf, je team en je 
organisatie;

• Bekwaam je jezelf in hoe je een 
inspirerend en succesvol voorbeeld 
en rolmodel voor anderen bent;

• Ontwikkel je een transparante 
wijze van communiceren waardoor 
je in staat bent om weerstand of 
disbalans om te buigen naar een 
goed lopende samenwerking;

• Leer je om duurzame verbindingen 
te leggen tussen je persoonlijke 
doelen, die van je team en je 
organisatie;

• Zie je hoe je geconditioneerd 
bent op biologisch, sociaal en 
psychologisch niveau en hoe dit in 

jou doorwerkt;
• Leer je als leider te fungeren die 

medewerkers op een motiverende 
en inspirerende manier in beweging 
brengt en houdt;

• Word je je bewust van de positieve 
effecten van Servant-Leadership op 
de ontwikkeling van mens, team, 
organisatie en maatschappij;

• Word je je bewust van de verschillen 
in communicatie tussen mannen en 
vrouwen en de diepere oorsprong 
hiervan. Je kunt hierdoor adequaat 
inspelen op situaties die je voorheen 
(on)bewust als belemmerend ervoer;

• Krijg je inzicht in jouw drijfveren 
en weet je hoe je deze inzet ten 
behoeve van jezelf en anderen. 

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 daarbij 
succesvol willen zijn. 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 uitgebreide introductie in Servant-Leadership;
• Cultuur- en leiderschaps 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: Inspirerend leiderschap
Je gaat aan de slag met hoe jij een voorbeeld kunt zijn als 
servant-leader. De volgende thema’s komen aan bod:
• Storytelling: hoe breng je inspirerend over wat je wilt 

zeggen?
• Provide direction: hoe geef je richting aan je team?
• Communicatie tussen verschillende waardensystemen in 

mensen: hoe sluit je aan en wat is jouw wereldbeeld?
• Welke bedrijfswaarden zijn belangrijk in jouw organisatie?
• Past dat bij jouw eigen waarden?

Module 3: Belichamen van krachtig leiderschap
Je staat stil bij de ontwikkeling en cultivering van jouw eigen 
autonomie en balans als servant-leader. 
De volgende thema’s komen aan bod:
• Het hanteren van stress en balans als leider m.b.v. Aikido
• Compassionate Love, Humbleness en Empathie
• Empowerment
• Ego-loze communicatie en overlegstijlen

Module 4: Zelfsturing en autonomie
Je ontdekt hoe zelfsturing in jouw organisatie aandacht kan 
krijgen. 
De volgende thema’s komen aan bod:
• 10 gouden regels voor zelfsturing
• Is mijn organisatie een Servant-Leadership organisatie? 
• Op welke wijze toets je dat?
• Duidelijk zijn en kaders bieden binnen een autonome 

organisatiestructuur. Hoe stimuleer je initiatieven en 
zelfleiderschap?

Module 5: Betekenisvol doel en duurzaamheid
Hoe word je een organisatie die betekenisvol werkt voor mens 
en maatschappij? 
De volgende thema’s komen aan bod:
• Moreel kompas
• Leiden als voorbeeld
• Stewardship
• Rentmeesterschap en duurzaamheid
• Gendergelijkheid: een nieuwe visie op leiderschap
• Hoe word je een rolmodel voor de komende generaties?

Module 6: Afronding en presentaties

• Deze afsluitende module wordt gebruikt voor het stilstaan 
bij de ontwikkeling van de deelnemers en de effecten in de 
organisatie(s) en het vervolg. 

• Presentaties
• Certificering

Carla de Ruiter
Carla is directeur van de Business School en mede-eigenaar van Servant-
Leadership Solutions. Zij is hoofddocent van de leergang voor middle 
managers. Daarnaast is zij sinds 2015 initiator en hoofdredacteur van 
Pioniers Magazine, hét magazine voor betekenisvol ondernemen en nieuw 
leiderschap. 

Zij heeft jarenlang gewerkt in leidinggevende functies binnen 
zorginstellingen en bij justitie en heeft hier grootschalige 
transformatieprocessen en cultuurveranderingen begeleid. 

Carla is o.a. 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”.

Deze leergang maakt gebruik van gastdocenten en gastsprekers. 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


