Verbindend leiden als de
ander niet lijkt te willen
Lentebijeenkomst
Leiderschapsdomeinen

4 april 2019, Kapellerput, Somerenseweg 100, Heeze

Lentebijeenkomst
leiderschapsdomeinen
Verbindend leiden
als de ander niet lijkt te willen
Dit is een bijeenkomst voor ‘vooroplopers’ in het maatschappelijk
domein, die werken aan een beweging, waar mensen zélf centraal
komen staan. Waar systemen niet leidend, maar ondersteunend zijn. De
wereld is complexer en dynamischer; is steeds meer een netwerk. Dat
vraagt dat medewerkers in de praktijk van alledag handelingskracht
hebben. Dat vereist meer eigenaarschap en integrale samenwerking.
Dat kun je niet even managerial uitrollen. Je kunt het wel stimuleren,
ondersteunen, bemoedigen en faciliteren. Dat doe je op de eerste plaats
door zelf het goede voorbeeld te geven. Je laat zien dat je een open
mind hebt. Dat je je kunt verplaatsen in de ander. Dat je begaan bent met
hem. Hiervoor zijn allerlei benamingen mogelijk. Voor het gemak
noemen we het verbindend leiderschap.

Maar hoe kun je verbindend leiden, als de ander
eigenlijk niet wil verbinden?
Ø Je werkt in een team, maar ieder gaat op de eerste plaats voor zijn
eigen belang. In de praktijk betekent samenwerken dan, hoe je zoveel
mogelijk je collega’s voor jouw karretje gespannen krijgt.
Ø Er zijn mooie vriendelijke woorden, maar als puntje bij paaltje komt telt
alleen het eigen belang; het schoonvegen van het eigen straatje staat
voorop.
Ø Je collega zegt dat ze wil samenwerken, maar waarom gaat ze dan
achter je rug om haar zaakjes voor elkaar zien te krijgen?
Ø Je baas is een kei in performance en debat. Hij zegt: ‘ik hoor wat je
zegt’ en gaat vervolgens geheel voorbij aan jouw inbreng.
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Samen gaan we op zoek naar antwoorden
We doen dat met de beproefde methode van ‘anders leren’.
Ø We luisteren naar verhalen uit de praktijk van alledag.
Ø We krijgen een theoretisch kader in de vorm van een venster dat helpt
om te zien wat er echt aan de hand is.
Ø We coachen in 2- en drie tallen elkaar bij praktijksituaties die we zelf
ervaren.
Ø We ronden af met concrete acties, waarmee je zelf in je eigen praktijk
direct aan de slag kunt.

Programma
17.00:
18.00:
19.30:
21.00:
21.30:

Heerlijk broodjesdiner
Aanvang bijeenkomst
Pauze met koffie/thee en zoete zaligheden
Afsluitende borrel
Einde bijeenkomst

Onze inspirator: Wil Rutten

‘Een geëngageerde ambtenaar en
verbindend leider in hart en nieren’
In 2018
Ø interim-gemeentesecretaris/
algemeen directeur gemeentebestuur Amsterdam.
Ø Interim-algemeen directeur
provinciaal bestuur Drenthe.
Eerder onder meer:
Ø Gemeentesecretaris/ algemeen directeur van de gemeente Maastricht
Ø Algemeen directeur van de Provincie Noord-Brabant.
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Locatie
Kapellerput, Somerenseweg 100, 5591 TN Heeze

Gids tijdens de bijeenkomst
Frans Wilms is onze gids
.

‘We hebben met z’n allen zóveel

ervaring en wijsheid, als we die
delen en inzetten komen we tot
prachtige uitkomsten’
Deelnemersbijdrage
Je deelnemersbijdrage bedraagt €125,- (inclusief €21,69 BTW).
Er zijn geen bijkomende kosten.

Startdatum en aanmelden
Aanmelden kan tot en met 31 maart, zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
Stuur een e-mail naar frans.wilms@leiderschapsdomeinen.nl om je aan
te melden.
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