
 

Inspiratie aanbod 
 

Lezingen/masterclasses 

Lezing: 30-60 minuten 

Masterclass: 1,5 – 3 uur 

Weten hoe Samensturing kan bijdragen aan uw vraagstuk? Kies voor een inspirerende en 

informatieve keynote of ga voor een interactieve masterclass.  

Thema’s 

• Samensturing: anders kijken, duurzaam veranderen  

• Samen sturen in netwerken, over organisatiegrenzen 

• Samensturing en waardecreatie 

• Samensturing, werkgeluk en bevlogenheid 

• Samen sturen bij maatschappelijke opgaven 

• Leiderschap bij Samensturing 

• Samen sturen naar kwaliteit 

• Samen sturen & nieuwe politiek 

• Samen sturen met klanten 

• De Bijbelse principes van Samensturing 

 

Leiderschapssessies 

Duur: dagdeel of dag 

Bent u bezig met Samensturing in uw organisatie en kunt u wel wat voeding en inspiratie 

gebruiken? Durft u daarbij kritisch te kijken naar uw eigen rol? Kies dan voor een of 

meerdere leiderschapssessies uit ons aanbod.  

Thema’s 

• Kaders stellen en beslisruimte definiëren: hoe ben je duidelijk en transparant?   

• Samen beslissen met alle betrokkenen: wie betrek je wanneer en op welke 

manier? Hoe geef je dit vorm? 

• Maatwerk: balans in eenheid en diversiteit. Hoe geef je ruimte aan verschillen in 

tempo en manier waarop mensen veranderen zonder de grote lijn uit het oog te 

verliezen?  



 

• Van hiërarchie naar gedeelde verantwoordelijkheid: wat vraagt dat eigenlijk van 

jou als leider?  

• Leiderschapsrollen bij Samensturing: bewaker van het collectief doel, coach of 

adviseur, hoe geef je het leiderschap vorm in een samensturende organisatie?  

• Vergaderstructuur inrichten naar het collectief doel: hoe doe je dat? Schrap een 

significant percentage van je overleggen zonder ook maar iets aan kwaliteit en 

samenwerking te verliezen. Integendeel…   

 

Trainingen en retreats 

Meerdaagse verdiepende trainingen. Neem de tijd om je te bezinnen op deze duurzame 

verandering, trek je even terug uit de alledaagse organisatiehectiek. 

Thema’s 

• Bezinning: van aansturing naar Samensturing, wat betekent dat? Wat is eigenlijk het 

collectief doel van onze organisatie? Een verdiepende tweedaagse voor leiders die 

overwegen te starten met Samensturing. 

• Betekenisgeving: ken je dat? Je dacht dat ze het wel begrepen hadden, je collega’s 

en medewerkers. Maar te vaak gebruiken we niet dezelfde taal en maken we niet 

concreet wat we met ons beleidsjargon bedoelen. Maak je jaarplan/veranderplan/ 

beleid ècht concreet in deze tweedaagse. 

• Besluitvorming: doelgerichte en gelijkwaardige besluitvorming in je organisatie heeft 

verregaande, maar prachtige consequenties. Maak dit ook in jouw organisatie realiteit 

door een beslismodel te ontwerpen.  

• Basistraining Samensturing voor managers en adviseurs: een toepassing van het 

gedachtegoed op je eigen vraagstuk en een antwoord op de vraag: wat zou het voor 

onze organisatie betekenen om te starten met Samensturing en wat hebben we dan 

nodig? 

• Persoonlijke transformatie: practise what you preach. En dan wordt het spannend. Je 

kunt niet meer doen wat je altijd deed. Je bent misschien onzeker over je positie. Wat 

kun jij doen om vanuit overtuiging te handelen en je leiderschap meer dan ooit 

betekenisvol te laten zijn?     

• Leergang: uit bovengenoemde thema’s voor sessies en trainingen kunnen we voor u 

een leergang samenstellen om de managers en adviseurs in uw organisatie toe te 

rusten voor deze duurzame verandering 

 

Uiteraard kunnen we voor u ook losse sessies en trainingen op maat ontwerpen.  

Informeer naar de tarieven. 


