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S P I L

IN BEWEGING BRENGEN

Een leertraject voor leidinggevenden
die medewerkers en organisatie in beweging brengen

en sturing geven aan veranderingen

M O V E

IN BEWEGING KOMEN

Een leertraject voor medewerkers
die het een uitdaging vinden het beste uit zichzelf te halen

en dit in te zetten in hun werk
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SPIL EN MOVE: IN BEWEGING BRENGEN EN IN BEWEGING KOMEN

Geef jij richting aan vernieuwing? Inspireer je tot verandering? Schep je kaders en geef je
grenzen aan? Durf je mensen aan te spreken en te helpen wanneer het voor hen lastig wordt?
En hoe effectief ben jij in interactie?

Organisatieontwikkeling en (cultuur)verandering stellen hoge eisen aan de communicatieve en
leidinggevende vaardigheden van de leidinggevenden èn de medewerkers. Organisaties zijn
complexe systemen waarin veel samenkomt: maatschappelijke ontwikkelingen, bedrijfsdoelen
en belangen van mensen die er werken. Complexiteit neemt toe, voorspelbaarheid, sturing en
controle is steeds lastiger.

Voor leidinggevenden is het hanteren van de spanning tussen strategie met eindresultaten en
een weerbarstige praktijk een opgave. Het is een hele kunst om steeds weer balans te brengen
tussen directief en/of resultaatgericht sturen en mensgericht en/of coachend leidinggeven.
Theorie en praktijk met elkaar verbinden wordt alsmaar complexer. Inzichten die niet omgezet
worden in concreet handelen, brengen geen verandering teweeg. Juist het handelen doet
veranderen! Dat vraagt vaak om het nemen van initiatief vanuit eigen inzicht en
verantwoordelijkheid als middenkader. Hiervoor zijn individuele moed, persoonlijke durf en
vaardigheid in het communiceren en samenwerken onontbeerlijke kwaliteiten. Het is de kunst
om vrij een eigen positie in te nemen in het spanningsveld tussen beleid (het hoger
management) en uitvoering.
Effectiever leidinggeven begint bij de concrete dagelijkse samenwerkingsrelaties. Leiding geven
aan het eigen team vraagt vaardigheden in het sturen op de inhoud en werkprocessen, evenals
in verbeteren van de onderlinge communicatie en samenwerking, kennis van en vaardigheden
in het toepassen van interventies in het team, feedback geven, elkaar versterken en steunen.

Voor medewerkers is het lastig om in een toenemende complexiteit hun eigen
verantwoordelijkheid te nemen. Die toenemende complexiteit bestaat uit onder andere vele
organisatieveranderingen, aanpassingen van regels, andere verhoudingen tot klanten en
burgers (overheid), kortom constante vernieuwingen. Dit alles doet een groot beroep op ieders
flexibiliteit en ieders vermogen om in het eigen werk steeds meer rekening te houden met de
belangen van anderen of het totale belang van de organisatie en tegelijkertijd inbreng en
bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van veranderingen en vernieuwingen van de
organisatie, hoe moeilijk dat soms ook is.

SPIL en MOVE ondersteunen leiders en medewerkers in het gezamenlijk doorvoeren van
veranderingen en het omzetten van kennis en leerervaringen in de praktijk van alledag.
SPIL en MOVE ondersteunen gewenste cultuurverandering en professionalisering. De
deelnemers werken aan een persoonlijke leervraag gericht op het vergroten van hun
persoonlijke en functionele effectiviteit in de dagelijkse praktijk.
SPIL en MOVE helpen deelnemers effectiever te worden in het volgen van eigen inzichten en
ervaringen in het dagelijkse handelen. Het zijn intensieve programma’s die een appèl doen op
eigen potenties en kwaliteiten van de deelnemers. Ze doen een beroep op bezieling en
doorzettingsvermogen om eigen kracht en werking in de functionele rol te vergroten. In SPIL en
MOVE wordt ervaringsgericht geleerd.
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VRIJWILLIGE DEELNAME

In een informatiebijeenkomst kunnen geïnteresseerden over de inhoud en trainingsaanpak
informatie vergaren. Deelname is alleen mogelijk op persoonlijke motivatie en na vrijwillige
aanmelding. Mensen gaan deelnemen aan deze degelijke, persoonlijke en waar nodig
diepgaande training omdat zijzelf hun functioneren in de praktijk niet altijd als effectief ervaren
en omdat ze graag meer willen leren over zichzelf in relatie tot het werk en de werkomgeving.
Het is dus een traject met open inschrijving binnen een concern.
Bij de MOVE worden de motivatie en leerdoelen vooraf aan de training besproken met de eigen
leidinggevende. Hiermee wordt een gemeenschappelijk draagvlak gecreëerd.

Voorafgaande aan de start van de training nemen alle mensen die zich voor deelname hebben
opgegeven, deel aan een introductiebijeenkomst. Daarin maken zij kennis met elkaar en de
trainers en met de wijze van trainen in SPIL en MOVE.
De leervragen van de deelnemers worden geïnventariseerd en uitgediept. Voorbereidend
huiswerk aan het eind van deze bijeenkomst vormt de feitelijke start van de training.

Kenmerkend voor het programma SPIL en MOVE is dat leiding en medewerkers gelijktijdig
deelnemen. De leidinggevenden, HRM-adviseurs en interne coaches nemen deel aan de SPIL.
Medewerkers en sleutelfunctionarissen zoals coördinerende medewerkers nemen deel aan de
MOVE. De medewerkers die deelnemen aan de MOVE, zijn de sparringpartners van de
leidinggevenden in het proces van organisatieontwikkeling en cultuurverandering.
SPIL en MOVE dragen bij aan het creëren van een proactieve samenwerkingscultuur.

COACHEN EN RENDEMENT

De deelnemers aan de MOVE worden gecoacht door een deelnemer aan de SPIL. Naast het
toepassen van de inzichten van de SPIL in de eigen dagelijkse praktijk, krijgt de leidinggevende
op deze wijze ook praktische ervaring met het coachen van medewerkers in het toepassen van
de inzichten van de MOVE in hun werkpraktijk. Deze coaching heeft op beide partijen een
bevruchtend effect en vergroot aldus het rendement van de trainingen.
Voorafgaand aan de eerste module en tussen de vier modules van de SPIL en de MOVE voert
elke leidinggevende tenminste één coachingsgesprek met een deelnemer aan de MOVE.

Tevens voert elke deelnemer van zowel SPIL als MOVE na module 2 een individueel
coachgesprek met een van de trainers. In dat gesprek wordt de oorspronkelijke leervraag
opnieuw tegen het licht gehouden. Samen met de trainer onderzoekt de deelnemer de eigen
leervraag in relatie tot de inzichten en leerervaring, opgedaan in de eerste twee
(inzichtgevende) modules. Mogelijk wordt in dit gesprek de oorspronkelijke leervraag
aangescherpt voor de komende modules waarin het leerproces zich voornamelijk richt op het
omzetten van deze inzichten naar de praktijk.

EINDGESPREK

We sluiten de SPIL af met een individueel gesprek van een van de trainers met de
deelnemende leidinggevende. In dit gesprek vindt een evaluatie plaats van de leerresultaten.
Tevens komt aan de orde op welke wijze daar in de praktijk vervolg aan wordt gegeven.
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We sluiten de MOVE af met een eindgesprek tussen een van de trainers met de deelnemer en
haar of zijn eigen leidinggevende. In dit gesprek komt aan de orde welke verandering de
deelnemer zichtbaar heeft doorgemaakt, hoe zich dat vertaalt in het werk, wat er nodig is om de
ingezette ontwikkeling te borgen en welke ondersteuning daarbij gewenst is door de
leidinggevende. Concrete werkafspraken zijn hiervan het resultaat.

SYLLABES

Een syllabes met eigen ontwikkeld materiaal en twee studieboeken ondersteunen het geheel.

INDIVIDUELE ONDERSTEUNING

Voor alle deelnemers aan de SPIL en/of MOVE is het mogelijk individuele ondersteuning te
krijgen van de trainers.

GROEPSOMVANG

De groepsomvang is zowel voor SPIL als MOVE minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers; als
er meer dan 10 deelnemers zijn, wordt gewerkt met twee trainers.

OMVANG VAN DE LEERTRAJECTEN

Het traject SPIL en MOVE bestaat uit vier modules van twee dagen (vijf dagdelen). Drie
maanden na afloop van de training vindt een terugkomdag plaats waarin de eigen vorderingen
een nieuwe impuls krijgen. Het totale programma omvat 24 dagdelen training.

INTERVISIE VOOR BORGING RESULTATEN

Na de training bestaat de mogelijkheid (optioneel, dit vraagt een aanvullende opdracht vanuit
de organisatie) tot het volgen van intervisiebijeenkomsten van drie uren per bijeenkomst onder
begeleiding van de trainer. In de intervisiebijeenkomsten ondersteunen de deelnemers elkaar
in het vertalen van de inzichten en ervaringen uit de SPIL en de MOVE in de praktijk van het
werk. Aan de hand van casuïstiek uit deze praktijk, leren ze elkaar coachen op het verbeteren
van hun persoonlijke effectiviteit in het werk (lerende organisatie).
Elke deelnemer aan de intervisie formuleert een concreet verander- of ontwikkelingsdoel in het
eigen werk. Daarnaast wordt een persoonlijk leerpunt geformuleerd, d.w.z. concreet
benoembaar gedrag in de eigen functie, dat hij of zij meer dient in te zetten om het werkdoel te
realiseren.
Tevens leren de deelnemers in de loop der tijd zelfstandig te interviseren met diepgang en
professionaliteit. Interne coaches leren de begeleidende rol van de trainers over te nemen.
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MONITOREN RESULTATEN

Voor de organisatie zijn zichtbare veranderingen en verbeteringen het positieve en meetbare
resultaat; ieders eigen opbrengst is toegenomen zelfkennis en persoonlijke groei. Een lerende
organisatie vormt het gemeenschappelijke resultaat.
Wanneer meerdere deelnemers uit bijvoorbeeld een nieuw gevormd organisatieonderdeel
deelnemen aan SPIL of MOVE, geeft dit een stevige impuls aan teambuilding en effectieve
samenwerking.
Vooraf worden de gewenste resultaten voor de organisatie gedefinieerd. Tijdens de uitvoering
vindt na elke module een terugkoppeling plaats naar een vooraf ingestelde monitorgroep.
Met name het toepassen in de praktijk wordt steeds gevolgd. Mogelijke interventies of
ondersteuning komen eveneens in de monitorgroep aan bod, evenals de eindresultaten.
De monitorgroep blijft bijeenkomen tijdens de periode van de intervisie.

Inmiddels zijn SPIL en MOVE zo’n 28 keer uitgevoerd, in de betreffende organisaties in
meerdere edities. In één van deze organisaties zijn door een medewerkers-
tevredenheidsonderzoek significant hogere scores gemeten op de waardering van het
(coachend) leidinggeven. In een andere organisatie scoren de vier edities van de MOVE alle de
waardering: ‘zeer goed’. De vijfde editie is in uitvoering.

MAATWERK

Het hiervoor beschreven trainingsprogramma kan passend worden gemaakt voor kleinere of
grote organisaties.
In kleinere organisaties of een zelfstandig onderdeel van een grote organisatie kan zowel SPIL
als MOVE afzonderlijk worden aangeboden. Voor de leiding kan in plaats van SPIL een
beperkter programma worden gestart; bijvoorbeeld een of twee modules in coaching dan wel
coachend leidinggeven, het vervullen van de coachrol in het MOVE-programma en daarop
aansluitend verbreden en verdiepen van het programma naar de leiding.
In grotere organisaties kan SPIL en of MOVE ook als een traject met open inschrijving voor
deelnemers uit de hele organisatie worden aangeboden.
De eerste vraag is altijd of dit programma voldoende een vertaling is van de leervraag binnen
de organisatie. Maatwerk maken is dan de volgende stap.
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WAT MAAKT DE SPIL ZO BIJZONDER?

Het uitgangspunt is dat het professionaliseren van je eigen stijl en werking (van binnen naar
buiten) centraal staat. Je kunt pas met iemand echt diepgaand in gesprek gaan als er een basis
is van wezenlijk contact. Dat leer je niet met een standaard instrumentarium van vaardigheden
en technieken. Je bent in eerste instantie je eigen instrument.
Natuurlijk maken we in de training ook gebruik van methoden, technieken en vaardigheden.
Onder andere door het aanreiken van kennis en inzichten over de ontwikkeling van mensen, de
psychologie van mensen, coachen en leidinggeven en over organisatiecultuur en
interventietechnieken.
Echter, alles wat in de training wordt aangeboden wordt eerst door jou persoonlijk verwerkt. En
in dit proces van ‘je eigen maken’ vorm jij je eigen instrumentschap. Je ontwikkelt je
authenticiteit als leidinggevende. Zo word je een leider zoals er geen tweede op de wereld
rondloopt.

Uitgangspunten voor deelnemers aan de SPIL

 Je beseft dat vakmatige en persoonlijke ontwikkeling niet langer los van elkaar zijn te
benaderen.

 Je bent oprecht benieuwd naar je essentie en meest kenmerkende kwaliteiten, evenals naar je
onbewuste drijfveren en de effecten van je gedrag en handelen op anderen.

 Je bent van mening dat je groei in leiderschap op dit punt in je ontwikkeling niet nog meer
instrumentele vaardigheden vraagt. Het is meer gediend met een verdieping in persoonlijke
ontwikkeling, zodat je die kunt toepassen in je leiderschapstaken.

Doelen van de training

 Een sprong maken in je persoonlijke ontwikkeling en diepgaander je eigenheid en uniciteit
ontdekken.

 Je eigen autonomie en werking volop leren inzetten in het werk met je teamleden.
Onderscheid leren maken tussen wat in een contact van jouzelf is en wat van anderen, zodat
je vrij kunt blijven en niet langer inhaakt op (onbewuste) drijfveren en verwachtingen.

 Een zodanig eigen coachende leiderschapsstijl ontwikkelen dat je je teamleden kunt coachen
bij hun groei en effectiviteit.
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WAT MAAKT DE MOVE ZO BIJZONDER?

Dat een (start)groep van maximaal 20 mensen verdeeld over de hele organisatie, vrijwillig kiest
om persoonlijk en diepgaand te leren en de persoonlijke effectiviteit te verbeteren. Als resultaat
brengt dat verandering, die doorwerking heeft in de dagelijkse omgeving van de ‘MOVER’. Ook
steekt het anderen aan. In elke organisatie waar wij met dit programma werken, komt er een of
meerdere vervolgedities. Tot zeven keer was er een vervolg in een (grote) concernafdeling ICT.
Bij de gemeente waar wij momenteel werkzaam zijn, zijn wij nu met de vijfde MOVE van start
gegaan en in een vorige gemeente hebben wij vijf MOVE’s begeleid.

Een van de afdelingshoofden vergeleek de MOVERS met ‘entkristallen’ in de organisatie. Zij
enten een gewenste stijl van communiceren en samenwerken. Met 20 deelnemers is er een
doorwerkend effect naar, schatten wij, ongeveer 80 medewerkers.
Een prachtig gevolg is dat medewerkers die de MOVE volgden, veelvuldig doorstromen naar
andere, hoogwaardiger functies en daarbij vaak zelf collega’s coachen in hun werk en bij
samenwerkingsvragen.

Uitgangspunten voor deelnemers aan de MOVE

 Je beseft dat jouw persoonlijke effectiviteit als medewerker op dit moment niet nog meer
instrumentele vaardigheden of groei in vakkennis vraagt. Het is meer gediend met een
verdieping in persoonlijke ontwikkeling, zodat je die kunt toepassen in het stimuleren van de
samenwerking met anderen in de organisatie.

 Je bent oprecht benieuwd naar je essentie en meest kenmerkende kwaliteiten, evenals naar
je onbewuste drijfveren en de effecten van je gedrag en handelen op anderen.

 Je bent bereid een rol te vervullen in het verbeteren van je werk en werkomgeving en daarin
een rol als ‘sparringpartner’ van de leiding te vervullen.

Doelen van de training

 Een sprong maken in je persoonlijke ontwikkeling en diepgaander je eigenheid en uniciteit
ontdekken.

 Onderscheid leren maken tussen wat in een contact en/of samenwerkingsrelatie van jouzelf
is en wat van anderen, zodat je vrij kunt blijven en niet langer inhaakt op (onbewuste)
drijfveren en verwachtingen.

 Je eigen autonomie en effectiviteit versterken en volop leren inzetten in het samenwerken
met anderen.
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DE SPIL

IN BEWEGING BRENGEN

Een leertraject voor leidinggevenden
die medewerkers en organisatie in beweging brengen

en sturing geven aan veranderingen
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WAT LEREN LEIDINGGEVENDEN IN DE SPIL?

De SPIL focust op het ontwikkelen van coachend leiderschap, zichtbaar in het vermogen tot:
 inzetten van de eigen stijl en kwaliteiten in het samenwerken en communiceren met

anderen
 stimuleren van samenwerking over de grenzen van het eigen taakgebied
 creëren van draagvlak voor organisatieveranderingen
 hanteren van emoties en weerstanden die ontstaan bij het doorvoeren van

organisatieveranderingen
 mensen helpen aanpakken wat onvermijdelijk en pijnlijk is
 bijsturen van teamleden die het samenwerken verstoren en resultaten vertragen
 aanspreken en confronteren met behoud van de relatie
 grenzen stellen en handhaven ook als de druk toeneemt
 effectief hanteren van stress, werkdruk en spanning
 situationeel leidinggeven gericht op het vergroten van de taakvolwassenheid en zelfsturing

van de teamleden.

De SPIL richt zich op vier niveaus van persoonlijk en organisatorisch handelen. Het eerste
niveau betreft inspiratie, ideeën en strategie. Het tweede gaat over het omzetten daarvan in
plannen en beleid. Als derde stap komt aan de orde durven veranderen en doorvoeren van de
plannen in de concrete vormen van de praktijk. Als vierde stap volgt het concrete uitvoeren
ervan en volhouden in de tijd.
Voor elk van deze niveaus is een module samengesteld. Tijdens deze modules onderzoeken
de deelnemers hun eigen stijl, potenties en het verbeteren van hun persoonlijke effectiviteit.
Ook krijgen ze huiswerk in de vorm van studieopdrachten.
Elke deelnemer formuleert in elke module concrete acties en verbeteringen dan wel
veranderingen in de dagelijkse en toetsbare praktijk van het werk.

Schematisch ziet de opbouw van het programma er als volgt uit.

PERSOONLIJK ORGANISATIE INHOUD SPIL

1 het niveau van zingeving,
normen en waarden

missie en strategie S 1e module
thema: Succes

2 het niveau van denken en
mentale arbeid

beleid en planning P 2e module
thema: Persoonlijke
Effectiviteit

3 het niveau van de emoties en
het gevoel

organisatiecultuur en
veranderingen

I 3e module
thema: Interactie

4 het niveau van het fysieke
handelen

feitelijke uitvoering L 4e module
thema: Leiderschap
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MODULE 1: SUCCES

Wat is voor jou succesvol zijn?

Wanneer je nadenkt over de beelden die je hebt omtrent wat succesvol zijn voor jou of voor
anderen inhoudt, passeren de volgende thema’s de revue.

 Onderzoeken van jouw waarden, normen en overtuigingen ten aanzien van succes.
 Wat betekent macht en status voor jou? Hoe ga je er in de praktijk mee om?
 Welk imago bouw je op of houd je in stand?
 In beeld brengen van jouw ambities en wat je doet om ze te verwezenlijken.
 Wat beweegt je? Wat zoek je: applaus en geluk of ontwikkeling en waarheid?
 Wordt jouw succes bepaald door externe of interne impulsen?
 Ga je voor korte of lange termijn succes?
 Welke prijs ben je bereid te betalen voor het succesvol zijn?

Door meer inzicht te ontwikkelen in de intrinsieke waarden die je toekent aan je eigen gedrag en
handelen en dat van anderen, kun je het succesvol zijn beter afstemmen of bevorderen. Het is
belangrijk om te onderzoeken welke zaken jou persoonlijk belemmeren om succesvol te zijn.

In module 1 kijken we naar welke beelden en overtuigingen ieder heeft omtrent succes voor
zichzelf en anderen. Naast succes nemen we projecten die minder succesvol zijn verlopen
onder de loep en bezien wat daarvan geleerd kan worden.
Waarden en normen komen aan bod, evenals omgaan met macht en status, masker en imago
en intrinsieke of extrinsieke motivatie voor je handelen. We brengen je belemmerende
overtuigingen om succesvol te zijn in beeld. Zo krijgt ieder in beeld hoe je zelf actor bent of kunt
zijn in succes of mislukking.
Individuele aandachtspunten en werkpunten gericht op het doorbreken van de eigen reactiviteit
komen aan bod. Ook formuleert ieder zijn of haar aandachtspunten betreffende het op een
andere wijze benaderen van teamleden; bijvoorbeeld in het hanteren van emoties, aanspreken
en confronteren, interveniëren en stimuleren. Belangrijk leerpunt daarbij is het onderscheid
maken tussen persoon en gedrag. Het hanteren van projecties en overdracht komt eveneens
aan bod.
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MODULE 2: PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

Hoe kun je je eigen werkingsveld versterken?

Onder het versterken van je werkingsveld verstaan we: door persoonlijke ontwikkeling kwalitatief
verbeteren van wat je doet en van het effect daarvan op anderen. Discipline, zorgvuldigheid,
plezier en overtuigingskracht zijn daarbij sleutelwoorden.

 Onderzoeken van jouw werking, je uitstraling is en wat je in beweging brengt.
 Inzicht ontwikkelen in het effect van jouw gedrag op anderen en in hoeverre je jezelf daarvan

bewust bent.
 Welke beelden heb je over jezelf en hoe zien anderen jou?
 In beeld brengen van je voorbeeldgedrag: doe je wat je zegt te doen en hoe betrouwbaar ben

je?
 Wat belemmert je persoonlijk in het bereiken van je doelstellingen?
 Wat is jouw maskergedrag en welke kwaliteiten liggen daar onder?
 Hoe kun je die kwaliteiten inzetten?

Wijsheid begint bij zelfkennis. Door verantwoordelijkheid te nemen voor wie je bent, word je een
plezierig mens in de omgang en een prettige stimulerende collega.

In deze module onderzoeken we wat ieders werking is, de persoonlijke uitstraling en het effect
op anderen en in hoeverre ieder zich daarvan bewust is. Ook onderzoeken we beelden die
jijzelf hebt over jezelf en hoe anderen je zien en ervaren. En in welke mate vertoon je
voorbeeldgedrag en hoe ziet dat er uit?
Socialisatie en keuzes in je persoonlijke ontwikkeling komen aan de orde. De belangrijkste
interacties (transacties) gezien vanuit de transactionele analyse worden behandeld. Hoe handel je
logisch en afgestemd op wat er in het hier en nu speelt, waar ben je in reactie op de toonzetting
van een ander en wat doe je dan en vooral: hoe doe je dat? Welk effect sorteer je dan naar je
omgeving en ben je daarvan bewust?
Uitgebreid aandacht besteden we aan het analyseren van de karakterstructuren, persoonlijke
kwaliteiten, effectieve en ineffectieve gedragspatronen.
Vervolgens werken we aan het jezelf vrijmaken uit en van die gedragspatronen, door je bewust
te worden van de onderliggende potentiële kwaliteiten en het omzetten van die eigen
kwaliteiten in actief handelen. We oefenen in het omgaan met emoties en weerstanden die
optreden bij het inzetten van die persoonlijke kwaliteiten. Vervolgens oefenen we met het
voeren van persoonlijke gesprekken die gaan over het al dan niet inzetten van kwaliteiten, met
observeren en geven van reflecties en feedback.
Voor de meeste deelnemers betekent deze module een indringende persoonlijke confrontatie
die veel in beweging zet.
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MODULE 3: INTERACTIE

Wat vraagt het samenspel met anderen van je?

Samenwerken met anderen vraagt goede sociale en communicatieve vaardigheden. Een aantal
vaardigheden kun je aanleren, maar effectiever is het om je eigen potenties op dit gebied tot
ontwikkeling te brengen. Vertrouwen, respect en oprechte interesse zijn basisvoorwaarden.

 Interactie gaat over contact maken en houden, hoe doe je dat?
 Kun je voor jouw waarheid uitkomen, zeggen wat je te zeggen hebt op een manier die gehoord

kan worden?
 Op een constructieve manier omgaan met kritiek.
 Effectief klagen, bij de juiste persoon op de juiste tijd.
 Actief interveniëren op inhoud en proces.
 Kun je steun zoeken als iets niet wil lukken?
 Hoe kom je sneller tot de kern van de zaak?
 Grenzen stellen in de interactie met anderen en dat duidelijk maken voor anderen.
 Confronteren daar waar dit nodig is met behoud van de relatie.
 Welk voorbeeldgedrag zet je neer: doe je wat je zegt te doen, hoe betrouwbaar ben je in de

samenwerking?

Soepele interactie is de smeerolie in de machine. Door contact en nabijheid kan een stimulerend
werkklimaat ontstaan waarin ontwikkeling een vanzelfsprekende zaak wordt en waarin creativiteit,
gevoel en intuïtie een plaats hebben.

In deze module nemen we het onderscheid tussen sturen en interveniëren op (werk)inhoud en op
samenwerking (proces) nader onder de loep. Ook leren we observeren en interveniëren vanuit
verschillende waarnemingsposities en gaan we daarmee oefenen.
We brengen je eigen leiderschapstijl in beeld en onderzoeken waarin deze effectief en
ineffectief is. We oefenen met vele vormen van contact maken, verbaal en non-verbaal, en met
het interveniëren op inhoud en proces.
We doen actief onderzoek naar verschillende niveaus van gedragsinterventies en maken een
beweging van het niveau van vaardigheden en capaciteiten naar niveaus van identiteit,
overtuigingen en missie dan wel persoonlijke bezieling.
De deelnemers geven elkaar actief feedback over ieders interactiestijl. Ieder schrijft een eigen
handleiding inzake wat hij of zij jegens een ander of een ander jegens hem of haar meer heeft
in te zetten en/of achterwege te laten om een effectieve interactie te bevorderen.
Met name wordt geoefend met de eigen stijl van ruimte innemen en stellen van grenzen. Vrij
blijven en je eigen stijl volgen in de interactie in plaats van reactief worden, vooral bij
spanningen en belangentegenstellingen. Dat is de opgave in deze actieve module.
Ook deze module levert voor de deelnemers nieuwe inzichten en ervaringen op die bijdragen
tot veranderingen in de persoonlijke stijl van interactie.
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MODULE 4: LEIDERSCHAP

Hoe ziet jouw autoriteit eruit als je voluit gaat?

Leiderschap ontwikkel je onder meer door leiding te leren geven aan je eigen leven. Het vermogen
om je eigen gedrag en handelen aan te sturen, maakt je een betrouwbaar leider.

 Hoe ziet jouw (archetypische) leiderschap eruit?
 Welke kwaliteiten zet je in en wat houd je achter?
 Inzetten van jouw intuïtie in het werk.
 Hoe ga je om met autoriteit, macht en hiërarchie?
 Leiding accepteren van anderen.
 Wat doe je met weerstand of tegenwerking van collega’s of medewerkers?
 Onderzoeken van jouw veerkracht bij tegenslag.
 Ben je creatief in het verzinnen van oplossingen of durf je niet zo goed af te wijken van het

gemiddelde?
 Is openheid een streven van je?
 Ben je in staat om je visie te vertalen in concrete heldere praktijkvoorstellen?

Op zoek gaan naar meer realisatie van je eigen kleur en je eigen dynamiek geeft voldoening en
succes. Leiderschap wordt onder meer zichtbaar door voorbeeld te geven in het leidinggeven
aan je eigen bestaan.

We gaan in deze module actief oefenen met luisteren, kwalificeren en adviseren van ieders
acties met de opgedane inzichten uit module 3.
Aan de hand van casuïstiek uit de eigen praktijk gaan we actief oefenen in het coachen van
elkaar bij het oplossen van persoonlijke stagnatievormen in de interactie met medewerkers en
anderen.
Je visualiseert hoe je de ontdekte en vrijgemaakte eigenheid en potenties kunt inzetten om tot
gewenste verandering te komen. We voeren adviesgesprekken waarin de deelnemers elkaar
concrete adviezen geven voor het verdere vervolg.
Tot slot brengen we in beeld wat ieder individueel gaat doen om het geleerde uit de SPIL toe te
passen in het dagelijkse werk en het ingezette ontwikkelingsproces te continueren.
Dat wordt (optioneel voor de organisatie) voortgezet in intervisiebijeenkomsten.
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MOVE

IN BEWEGING KOMEN

Een leertraject voor medewerkers
die het een uitdaging vinden het beste uit zichzelf te halen

en dit in te zetten in hun werk
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WAT LEREN MEDEWERKERS IN DE MOVE?

In de MOVE leren de deelnemers onder andere:
 inzetten van de eigen stijl en kwaliteiten in het samenwerken en communiceren met

anderen
 omgaan met stress, werkdruk, emoties en spanningen in de samenwerking
 persoonlijk aanspreken met behoud van de relatie
 stimuleren van een open en fris samenwerkingsklimaat in het eigen team
 terugkoppelen naar leidinggevenden hoe de plannen en veranderingen uitpakken op het

niveau van de uitvoering
 de juiste, eigen maat innemen en met plezier en effectiever de eigen functie uitoefenen
 stimuleren van draagvlak voor ontwikkelingen en veranderingen bij collega’s
 innemen van een voortrekkersrol in het vertalen van strategie en veranderplannen naar het

niveau van de uitvoering.

De MOVE richt zich op vier niveaus van persoonlijk en werk-gerelateerd handelen. Het eerste
niveau betreft datgene wat jou inspireert en hoe jouw persoonlijke doelen zich verhouden met
die van de organisatie. Het tweede richt zich op wat het van je vraagt om jouw doelen om te
zetten naar de praktijk van je werk: hoe doe je dat, wat heb jij hiervoor als persoon in huis en
welke potenties kun je daarin nog ontwikkelen? Als derde stap komt het durven veranderen en
doorvoeren van de plannen in de concrete vormen van de praktijk: welke emoties en
weerstanden kom je dan tegen van jezelf en uit de omgeving, hoe ga je daar mee om en hoe
zet je toch door? Als vierde stap volgt het concrete uitvoeren ervan in de dagelijkse praktijk van
het werk: hoe houd je vol en wat vraagt dat van je?

Voor elk van deze niveaus is een module samengesteld. Tijdens elke module onderzoeken de
deelnemers de eigen stijl, potenties en het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit. Ook
formuleren ze concrete actiepunten, verbeterpunten en/of veranderpunten in de dagelijkse en
toetsbare praktijk van het werk.

Schematisch ziet de opbouw van het programma er als volgt uit:

PERSOONLIJK ORGANISATIE INHOUD MOVE

1 het niveau van zingeving,
normen en waarden

samengaan van persoonlijke
en organisatiedoelen

M 1e module
thema: Motivatie

2 het niveau van denken en
mentale arbeid

korte en lange termijn doelen
en belangen

O 2e module
thema: Ontwikkeling

3 het niveau van emoties
en het gevoel

cultuur, zelfsturing en geleid
worden

V 3e module
thema: Verandering

4 het niveau van het fysieke
handelen

het eigen werk en
samenwerking

E 4e module
thema: Effectiviteit
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MODULE 1: MOTIVATIE

Wat inspireert jou, wat beweegt je, waar ga jij voor?

In beweging komen kun je op veel manieren doen, bijvoorbeeld: omdat het verstandig is, of
omdat het moet van je leidinggevende. Een andere manier van in beweging komen is het
volgen van een impuls van binnenuit. Je doet wat jij belangrijk vindt, op jouw manier, omdat het
zó belangrijk voor je is dat je niet anders kunt.

 Wat zijn je dromen en idealen van een aantal jaren terug en wat is daar nog van over?
 Het in beeld brengen van je wensen en werkelijkheid.
 Wat weerhoud je om in beweging te komen?
 Wat zijn de waarden en normen van waaruit je functioneert?
 Welke beelden bepalen je handelen?
 Hoe herken je een goede impuls en heb je moed om die te volgen?

In module1 werken we aan het zichtbaar maken van ieders eigenheid, wensen, idealen en
huidige werkelijkheid. Intrinsieke motivatie in ieders bestaan, het wel of niet bereiken van
persoonlijke doelen brengen we in beeld. Wat van jezelf laat je wel of niet zien en horen aan
anderen? Welke actoren of belemmerende gedachten spelen hierin een rol? Hoe ben je zelf
actor in een ongewenste interactie?
De kennismaking krijgt een vervolg met uitwisselen van eerste indrukken naar elkaar. Het ijs
breekt door te ervaren hoe veel je ziet en gezien wordt van elkaar. Alles wat meespeelt in het
contact is vanaf het eerste moment al aanwezig, zichtbaar en voelbaar. Het is maar hoe je kijkt!
We onderzoeken beeldvorming en de werking van beelden en vicieuze cirkels van beelden.
Ook het onderscheid tussen reactief, actief en pro-actief komt uitvoerig aan de orde. We gaan
op zoek naar het doorbreken van jouw eigen reactiviteit en belemmerende gedachten en naar
het inzetten van eigen potenties in jouw werkpraktijk.
Dit ga je vertalen in concrete voornemens en actiepunten voor de komende tijd.
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MODULE 2: ONTWIKKELEN

Hoe ben jij als je in je element bent?

Wanneer je je vrij voelt, op je plek bent en doet wat je het liefste doet, dan komen je kwaliteiten het
beste tot uitdrukking.

 Omzetten van een reactieve houding naar een pro-actieve of creatieve werkhouding.
 Welke keuzes maak je in je ontwikkeling en vanuit welk belang doe je dat?
 Wat is er in potentie bij jou aanwezig en welke weerstand moet je overwinnen om dit naar

buiten te brengen?
 Hoe ga je om met je mogelijkheden en je beperkingen en hoe ziet jouw volle maat eruit?

In deze module besteden we aandacht aan wat je bent tegengekomen bij het omzetten van een
reactieve houding naar pro-actief gedrag en een creatieve werkhouding. Socialisatie en keuzes in
je persoonlijke ontwikkeling komen aan de orde.
De belangrijkste interacties (transacties) gezien vanuit de transactionele analyse worden
behandeld. Hoe handel je logisch en afgestemd op wat er in het hier en nu speelt; waar ben je in
reactie op de toonzetting van een ander en wat doe je dan en vooral: hoe doe je dat? Welk effect
sorteer je dan naar je omgeving en ben je daarvan bewust? Hoe blijf je in contact, ook als het
spannend wordt?
We oefenen onderling in het waardevrij kijken naar en benoemen van ieders eigenheid. We gaan
aan de slag met aanwezige en herkenbare persoonlijke kwaliteiten. De onderliggende
karakterstructuren worden uitgebreid behandeld.
We onderzoeken ieders potenties en eigenheid en hoe deze zijn om te zetten in actief handelen.
Waar kun je anders kijken, welk handelen laat je achterwege en wat/welk ander gedrag zet je
vervolgens in? Er worden concrete werkrelaties in beeld gebracht die je actief gaat verbeteren.
Tussen module 2 en 3 verzamel je 360 graden feedback om het onderzoek van module 1 en 2 te
completeren.
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MODULE 3: VERANDEREN

Welke instelling of welk gedrag wil je veranderen?

De mens is primair geneigd tot consolideren. Je weet wat je hebt en dat is veilig. Verandering
brengt onzekerheid met zich mee, maar als je in beweging komt en verandert, dan zul je ervaren
dat het landschap om je heen ook wijzigt en kun je telkens genieten van een nieuw uitzicht.

 Wat wil je en kun je veranderen aan je instelling of gedrag?
 Onderzoeken van wat nodig is om te veranderen, o.a.: bereidheid, moed,

doorzettingsvermogen en tegen een stootje kunnen.
 Wat zijn bij jou de stimulerende en remmende factoren bij veranderen. Hoe ga je om met

weerstanden in je omgeving en hoe ziet jouw eigen weerstand tegen veranderen eruit?
 Kun je in de spiegel kijken die je wordt voorgehouden door mensen uit je omgeving?
 Wat is projectie en wat is overdracht in de interactie met collega's of leidinggevenden?
 En hoe doorbreek je vormen van projectie en overdracht?

In deze module gaan we aan het werk met de persoonlijk geadresseerde brieven met 360 graden
feedback. Deze geven inzicht in hoe de omgeving je ervaart. Er wordt geoefend met het geven en
ontvangen van feedback. Veranderen vraagt je durven laten leiden door gevoel in plaats van
(uitsluitend) verstand. Veranderen is beweging en vraagt om eigen initiatief. Hierin wordt het
verschil tussen reactief en pro-actief handelen en uitingsvormen van weerstand het scherpst
zichtbaar.
Het onderscheid tussen sturen en interveniëren op (werk)inhoud en samenwerking (proces) komt
aan de orde en we gaan ermee oefenen.
De oefeningen met verschillende waarnemingsposities helpen om door de bril van de ander naar
je eigen effectiviteit te kijken, alsmede door afstand nemen een objectieve reflectie te ontwikkelen
op wat je waarneemt.
Door middel van casuïstiek gaan we stevig oefenen met het uitproberen van ander gedrag. We
zullen zien dat de grootste verandering inzet door een onhandige gewoonte of gedachte niet
langer te volgen en open te staan voor je intuïtieve of gevoelsmatige ingevingen die voortvloeien
uit het contact met de ander en je omgeving.
Tot slot vertalen we de opgedane inzichten in concrete actiepunten.
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MODULE 4: EFFECTIVITEIT

Hoe bereik je in het handelen en je communicatie het beoogde effect?

We bedoelen het goed maar het pakt vaak zo anders uit. En wat uiteindelijk telt is het effect van
wat je doet en niet je bedoeling. Je kunt je effectiviteit vergroten door je denken, voelen en
handelen meer op een lijn te krijgen. Dat is werken aan je persoonlijke ontwikkeling en dit houdt
eigenlijk nooit op.

 Hoe effectief ben je in je communicatie en interactie met je omgeving?
 Effectiever ruimte innemen en grenzen stellen.
 Heb je helder wat je precies wilt bereiken?
 Uitkomen voor je waarheid en luisteren naar die van anderen.
 Is effect hebben je zin krijgen, gelijk krijgen of is het algemeen belang maatgevend?
 Hoe verhoog je de kwaliteit van je product?
 Omgaan met tegenslag en beperkingen.

Het belangrijkste thema in module 4 is hoe je in het handelen en je communicatie het effect bereikt
dat je beoogt. Aan de orde komen het verschil tussen bedoeling en daad, de weg van inzicht tot
handelen, het omzetten van geestkracht naar daadkracht en het effectiever innemen van ruimte en
stellen van grenzen.
Je maakt een handleiding voor wat een ander jegens jou of jijzelf jegens een ander meer hebt in te
zetten of achterwege te laten om een effectieve communicatie te bevorderen.
De verschillende niveaus van gedrag worden actief onderzocht en onderscheiden. We maken een
beweging van het niveau van vaardigheden en capaciteiten naar niveaus van identiteit,
overtuigingen en missie ofwel persoonlijke bezieling.
Je visualiseert hoe je jouw ontdekte en vrijgemaakte eigenheid en potenties kunt inzetten om
tot gewenste verandering te komen. We voeren adviesgesprekken waarin de deelnemers
elkaar concrete adviezen geven voor het verdere vervolg.
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DE TRAINERS

Gerard Groen

“Samenwerking begint bij benieuwdheid naar de ander en de bereidheid om jezelf dienstbaar te
maken aan een gezamenlijk belang”

Vanaf 1987 werk ik als organisatie-adviseur, trainer, coach en vanaf
2003 als leraar in mijn eigen opleiding in coaching en coachend
leidinggeven. Toepassen van het geleerde in de praktijk staat in mijn
werk voorop. Handelen brengt veranderen. Als adviseur ontwerp ik de
aanpak van cultuurverandering en begeleid ik de uitvoering. Veelvuldig
coach ik managementteams en word ik gevraagd voor het oplossen van
belemmeringen in de samenwerking of bij conflicten in teams en
organisaties.
Ik ondersteun mensen bij het ontwikkelen van hun eigen kracht en
(persoonlijk) leiderschap. Belangrijk daarbij vind ik het leren kennen van
de eigen grondtoon, ermee oefenen en daarin kwetsbaar durven zijn. Ik
houd van echt contact en de humor daarin, van zeggen waar het op
staat, zonder omhaal van woorden.

Paul van Olffen

“Het werken in een organisatie vraagt van ons dat we kunnen samenwerken met anderen. Dat
is vooral de kunst van het omgaan met de vele verschillen tussen mensen en hun belangen.
Naarmate wij onszelf beter leren kennen en de liefde kunnen opbrengen voor wie wij zijn, zullen
we hiertoe beter in staat zijn”

Vanaf begin 1980 leid ik trainingen op het gebied van communicatie,
interactie, leiderschap en samenwerking. In feite gaat het altijd over
persoonlijke ontwikkeling.
Ik help mensen om meer zicht te krijgen op wie zij zijn en op wat hen
beweegt in de dingen die zij doen. Ik moedig hen aan om trouw te zijn
aan zichzelf en toch afgestemd te blijven op wat de organisatie van hen
vraagt. Omdat ik uit ervaring weet dat dit niet eenvoudig is, sta ik in mijn
begeleidende werk eerder naast de mensen dan dat ik doe alsof ik de
wijsheid in pacht heb.
Ik zeg doorgaans wat ik op mijn hart heb, open en eerlijk, zonder te
veroordelen, maar ook zonder te sparen.


