MINI LEERGANG

DE ONDERSTROOM
WERKEND MAKEN!
"Het onzichtbare in organisaties leren zien en hanteren"

OVER DE LEERGANG
De toenemende complexiteit van het samenleven en het samenwerken maakt het steeds
lastiger om passende antwoorden te vinden als bestuurder, leidinggevende, adviseur of
operationeel verantwoordelijke. Vanuit de Academie voor Mens en
Organisatieontwikkeling, gericht op het samenwerken aan de sociale ecologie, helpen we
om daarin de impact van de context op je eigen manier waar te nemen. Zodat je op
passende wijze op zoek kan gaan, vragen weet te stellen, een onderzoekende en
waarderende houding ontwikkelt. Het resultaat? Meer bewustzijn over jezelf in het hier en
nu waardoor je beter in staat bent te handelen binnen de omgeving waar je bent. Nog
beter en prettiger functioneren dus. Bovendien stelt het je in staat om ook anderen te
ondersteunen om te gaan met ingewikkelde veranderingen.
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WAT GA JE LEREN?
In deze leergang ontwikkel je meer bewustzijn en handelingsrepertoire op de onderliggende patronen die in
organisaties veelal niet direct zichtbaar zijn maar wel veel impact hebben op de samenwerking, de onderlinge
verbondenheid en het bereiken van de doelen van de organisatie.
Kern van deze leergang is dat deze manier van kijken velen huidige individuelen problemen als onzekerheid,
stress, ziekteverzuim, het niet verbonden zijn met de organisatie, maar ook verstoring in de samenwerking binnen
en tussen teams, kan oplossen en voorkomen.
Ook problemen op organisatie- of systeemniveau komen in deze leergang aan de orde. Zo kan de continuïteit
van de organisatie onder druk komen te staan wanneer medewerkers uitvallen of weggaan. Het huidige tekort
aan personeel in de zorg en het lerarentekort in het onderwijs is niet alleen een gevolg van te weinig toestroom,
maar ook een gevolg van onvoldoende waardering en betrokkenheid in de breedste zin van het woord. Weten we
eigenlijk wel wat er ten grondslag ligt aan deze problematiek?
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ANDERE OPLOSSINGEN
In deze leergang leer je te kijken naar vraagstukken vanuit meerdere brillen. Door het vraagstuk vanuit
verschillende perspectieven te leren zien, dienen zich meerdere mogelijkheden aan. We kijken naar de
natuurlijke-, sociale- en culturele systemen die vaak ongemerkt en hardnekkig hun (tegen)werk doen in
organisaties. Veelal worden die niet gezien of opgemerkt en/of wordt er onvoldoende over
gecommuniceerd en ontbreekt het aan voldoende collectief bewustzijn om er iets aan te doen. We leren
je het onzichtbare in organisaties beter te zien en helpen je dat beter te hanteren en in te zetten.
Zowel jouw kijken en waarnemen als ook jouw instrumentarium om te handelen wordt in deze leergang
vergroot.
Ver van mijn bed? Nee, het is dichterbij dan je denkt. Bijna iedereen voelt het en weet het. Alleen
ontbreekt het ons vaak aan bewustzijn, facilitering en interventiekracht. Een leergang voor iedereen die
zich bezighoudt met individuele-, team- en organisatieontwikkeling en meer impact wil maken door te
kijken vanuit een ander perspectief.
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WAT HOUDT DE LEERGANG IN?
IIn deze leergang gaan we dieper in op het systeemdenken, waarin de natuurlijke-, de

Een vitaal systeem werkt ook aan de heling van de mens door

culturele en sociale aspecten van systemen nader aandacht krijgen. Verbondenheid,

(systemisch) ruimte te geven aan de emotionele schade die in het

verscheidenheid en eenheid zijn wat ons betreft de belangrijkste principes. We laten ons

werkzame bestaan kan ontstaan. Herstel van deze individuele en

inspireren door te kijken hoe de natuur als levend systeem omgaat met veranderingen, we

collectieve schade is een belangrijk onderdeel van het werken in

kijken naar de mechanismen van hoe mensen vanuit het gegeven dat ze verschillend zijn,

sociale en culturele systemen.

een cruciale rol hebben in de culturele en sociale aspecten bij organisaties en dat

Als we aan groei en ontwikkeling denken dan is zingeving en

afstemming, verbinding en communicatie daarin bepalend zijn. De manier waarop wij als

betekenisgeving daar een belangrijk onderdeel in. In de natuur is

actoren een rol spelen bepaalt of we samen de werking van het culturele en sociale

deze vanzelfsprekend maar wij als mensen moeten daarin

systeem levendig en zinvol maken. Het doel van deze levende systemen is niet alleen om

voortdurend zelfscheppend en onderhoudend zijn. Zingeving en

gemeenschappelijke doelen te halen maar ook om de zelfregulering en zelforganisatie te

betekenisgeving kunnen groeien in sociale en culturele systemen.

laten werken. Om datgene te doen wat het systeem nodig heeft. Een levend systeem,

Als je in je werkende context aandacht wil geven aan het geheel

waartoe we organisaties mogen rekenen, past zicht aan de buiten- en/of binnenwereld

en de delen, vanuit heelheid dan leer je hier bewustzijn op jouw

aan door te doen wat nodig is. Dan ontstaat vitaliteit in termen van groei en ontwikkeling

oriëntatie. Je leert vanuit je eigen bewustzijn jezelf als instrument

en heelheid in termen van herstel en balans.

in te zetten door het collectieve bewustzijn positief te
beïnvloeden en je handelingsrepertoire uit te breiden. Dit alles
ten behoeve van mens en organisatie.
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NELEODREEL

WETEN
(BASISKENNIS)

KUNNEN
(VAARDIGHEDEN)

ZIJN
(PERSOONLIJKE ONTWIKKELING)

WETEN
(BASISKENNIS)

Kennis en inzicht in de algemene principes en definities van de natuurlijk- , sociale en
culturele systemen.
Kennis en inzicht hoe levensprocessen beïnvloed en bestuurd kunnen worden.
Leiderschap in levende systemen. Zelfregulerend en organiserend. Chaos- en
complexiteitstheorie
Kennis en inzicht in de ontwikkelingstheorie, de fasen in groeps- en
gemeenschapsvorming, persoonlijke ontwikkeling, mens en wereldbeeld
Kennis en inzicht in de kern van levende systemen. Verbondenheid, verscheidenheid en
eenheid. Conflict, conflictpotentieel, dialoog als vormgever en conflict het signaal dat
verandering noodzakelijk is
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KUNNEN
(VAARDIGHEDEN)

Je kunt werken aan collectieve intelligentie en bewustzijn, door vaardigheid te
ontwikkelen in het voeren van een goede dialoog.
Je leert de verschillende patronen binnen natuurlijke-, culturele- en sociale systemen
te herkennen en erkennen.
Je leert systemisch waar te nemen. Gehelen en de samenhang der delen te zien en
terug te brengen naar essentie en eenvoud.
Je leert het conflict als signaal van levensregulering aan te grijpen voor heling en
verandering.
Je leert sturings-en ontwikkelingsvraagstukken te initiëren en te begeleiden op
individueel en collectief niveau.
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ZIJN
(PERSOONLIJKE ONTWIKKELING)

Je doet meer zelfkennis op en ontwikkelt meer zelfbewustzijn, zodat jij als instrument
jezelf bewuster kan inzetten om effectiever binnen de natuurlijke- sociale en
culturele systemen te handelen.
Je ontwikkelt meer omgevingsbewustzijn en kunt beter inschatten wat jij en/of het
systeem nodig heeft.
Je leert in het hier en nu te zijn en om te gaan met complexiteit en onzekerheid.
Je leert te accepteren ‘wat er is’ en daarmee te werken.
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WERKVORMEN
Voorafgaand aan elke opleidingsdag vragen we je artikelen, boeken of filmpjes
tot je te nemen over het betreffende onderwerp. Tijdens de bijeenkomsten
werken we zowel plenair, als we de theorie bespreken, als ook in kleinere
groepen bij casuïstiek. Ook gaan we praktisch aan de slag tijdens de
bijeenkomsten en vragen we je om tussentijds te experimenteren met de
opgedane inzichten. Verder zullen we je vragen je eigen ontwikkeling te
ondersteunen met reflectie-verslagen. De leergang zal een combinatie zijn van
online en offline leren.
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DOELGROEPEN
Deelnemers zijn mensen die werkzaam zijn op strategische en tactisch/operationele posities.
Mensen met veel ervaring in complexe omgevingen. We denken dat deze mensen op posities zitten
waarbij ze met aangereikte kennis, kunde en persoonlijke ontwikkeling door deze leergang meer
impact kunnen maken binnen hun werkcontext.
Strategisch: bestuurders/directeuren, (programma) managers, senior consultants,
projectleiders.
Tactisch/operationeel: Teamleiders, teamcoaches, leidinggevenden, afdelingsmanagers.
We zullen met deelnemers een intakegesprek voeren, om de leervraag te verkennen en te
expliciteren.
De doorlooptijd van de leergang is 3 maanden, 3 volle dagen (theorie en praktijk) met tussen de
dagen in intervisie en praktijkgerichte opdrachten. De studiebelasting, naast de leerdagen, schatten
we in op 24 uur.
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PERSONA'S
MANAGER
Een

manager

maakt

onderdeel

PROGRAMMAMANAGER
uit

van

een

Een

programmamanager

is

niet

hiërarchisch

TEAMMANAGER
Een teammanager is als nieuwe manager aangesteld bij

managementteam dat op het oog ‘goed’ functioneert.

verantwoordelijk maar heeft wel een resultaat te halen

een team van ondersteuners in een zorgorganisatie.

Tegelijkertijd voelt zij ook dat er iets niet klopt. Er

met een team. De teamleden dragen vanuit hun eigen

De nieuwe manager merkt dat het moeilijk is om nieuwe

worden dingen niet gezegd maar, naar eigen

expertise bij, maar de programmamanager voelt ook dat

afspraken

inschatting, wel belangrijk zijn. Feedback op elkaars

de afzonderlijke bijdragen geen geheel vormen. Hij

(vrijheden) wil men vasthouden en daarnaast mag de

vakmanschap of op het functioneren van teamleden

bespreekt dit met zijn opdrachtgever maar wordt daar

manager het tijdelijke contract van een medewerker niet

onvoldoende in gehoord. Daardoor ervaart hij geen

verlengen. Dit geeft extra spanningen in het team. Hoe

steun van hem. De programmamanager vraagt zich dan

pakt deze manager dit aan? Welke positie pakt hij?

ook af hoe het gesteld is met ieders (ver)binding naar

Welke spanning roept het bij hemzelf op en wat zegt dit

elkaar en ook de gezamenlijke kijk op het eindresultaat?

over zijn invloed op het team? Is hij zich daar bewust

Hij voelt zich verantwoordelijk en werkt en trekt hard

van? Heeft hij goed kunnen waarnemen wat het team

aan de opdracht. Hij voelt aan dat het systeem met

nodig heeft en waar stuurt hij dan op?

worden gevoeld en gezien als kritiek. Dat gaat lastig en
is ongemakkelijk. Er ontstaan nog net geen openlijke
conflicten. Het team schiet snel in de verdediging en
wijst al snel naar het directieteam of de bestuurders. Ja
zeggen, nee doen, duikgedrag is vaak aan de orde. De
manager merkt dat ze hierdoor afhaakt en naar verloop
van tijd het zelfs accepteert en vervolgens hetzelfde
gedrag gaat vertonen. Daar meer bewust van wordend,
wil ze het anders, maar ze voelt zich ook te machteloos
in dit systeem. Welke eerste stappen kan ze wel zetten?
Welke interventie zou ze moeten doen en hoe krijgt ze
daarin steun van anderen? Wat kan ze leren vanuit de

te

maken.

meer energie en focus zou kunnen gaan vliegen. Hij
wordt steeds moedelozer, doet interventies, maar het
werkt nog niet. Hij zou meer invloed willen, meer
impact, maar hoe? Hoe kan hij anders kijken? Hoe krijgt
hij meer inzicht in wat dit systeem nodig heeft?

verschillen natuurlijke, sociale en culturele systemen?
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Eerdere

verworvenheden

PERSONA'S
DIRECTEUR

BESTUURSLID

STRATEGISCH ADVISEUR

Een interim-directeur van een instelling is aangesteld

Tijdens een van de reflectiemomenten voor college van

Een strategisch adviseur betrokken bij een organisatie met

om ervoor te zorgen dat de instelling financieel weer

bestuur, directie en managers tijdens de transitie naar

een conflict vermijdende cultuur, heeft te maken met een

gezond wordt. Bovendien ligt er de opdracht om het MT

anders werken binnen een onderwijsinstelling gebeurde

fusie

een zelforganiserend team te laten worden waarbij de

het volgende. De begeleider vroeg aan de deelnemers

leidinggevenden kunnen niet goed met elkaar overweg,

directierol op termijn overbodig wordt zodat de

wie van hen ook een persoonlijke transformatie

maar spreken dat niet uit. Zij klagen wel hun nood over de

instelling verder kan zonder directeur. De MT leden

doormaakte. Behalve het college van bestuurder stak

ander bij de adviseur en die heeft het volgende dilemma:

blijven echter zelf in de traditionele rol van

iedereen zijn hand op. Het was een wat ongemakkelijk

Spreek ik mij uit naar beiden en zet daarmee de situatie op

leidinggevenden sturen. De interim-directeur geeft zelf

moment waarin zichtbaar werd dat voor een

scherp, ik ben loyaal naar de ene manager omdat ik er

niet het goede voorbeeld omdat zij steeds maar weer in

succesvolle transitie het helpt dat het hele systeem in

lange tijd prettig mee heb samengewerkt en naar de ander

het gat duikt om de problemen binnen het MT op te

transformatie gaat. Het had grote impact op de

omdat ik daar de komende tijd mee verder moet. Een

lossen. Er is weinig bewustzijn op de rol die de directeur

bestuurders en voelbaar werd dat ook zij iets te doen

tweede dilemma vormt de opdracht van deze adviseur,

zelf heeft in deze dynamiek en het effect wat zijn

hadden.

innovatie van de dienstverlening. Innovatie vraagt om

van

twee

afdelingen.

De

twee

betrokken

voorbeeldgedrag heeft op het lerend vermogen van het

erkennen van autonomie en afhankelijkheid, waardering

MT. Er blijft maar steeds het verwijt bij de directeur

van verschillen en conflictbestendige samenwerking. Er is

bestaan dat de leidinggevenden niet het gewenste

veel onzichtbaar, dat zichtbaar gemaakt moet worden om

niveau kunnen halen.

het werkbaar tot gewenste resultaten te brengen. De
adviseur voelt zich eigenlijk gegijzeld doordat ze hem
beide over de situatie vertellen. Hoe kom je hier als
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adviseur weer uit en welke interventie is effectief?

OVER ONS
Deze leergang wordt aangeboden door de Academie voor Mens- en Organisatieontwikkeling die is
opgericht door Berckeley Square en BasculeGroep. Samen werken wij aan impact op het gebied
van waardig werk (SDG8). Wij leven in een georganiseerde wereld, waarin we samenwerken om
impact te hebben en het verschil te maken. Door middel van opleidingen willen we professionals,
naast kennis en vaardigheden, leren om vanuit verschillende insteken het eigen bewustzijn en
zichzelf als instrument in te zetten binnen de eigen werkcontext. Door zelfbewustzijn, kennis en
vaardigheden te vergroten is de professional meer in staat het collectieve bewustzijn in de eigen
werkcontext positief te beïnvloeden en het handelingsrepertoire uit te breiden. Hiermee dragen wij
bij aan meer betekenisvolle werkrelaties voor mens en organisatie.
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DE COACHES

Rob d' Hondt

Cyril Moonen
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Bianca van Walbeek

Bas Delleman

INVESTERING
DOORLOOPTIJD: 3 MAANDEN
Bestaande uit 3 volle dagen, tussentijdse intervisie en opdrachten.

TOTALE STUDIEBELASTING: 24 UUR
Naast de drie dagen, is de studiebelasting ongeveer 24 uur.

DATA LEERDAGEN 2021 IN AMSTERDAM
5 oktober, 9 november en 2 december

DATA LEERDAGEN 2022 IN VEGHEL
27 januari, 17 februari en 17 maart

KOSTEN: €2.650
Dit bedrag is excl. btw
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AANMELDEN?
Wil je je aanmelden of heb je een
vraag? Neem contact op via
info@berckeleysquare.nl of bel ons
op 020-681 23 48.
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