PUBLIEK LEIDERSCHAP

in de 21ste eeuw

PROGRAMMA 2020

Versterk jouw publiek leiderschap
in 4 dagen!

Heb jij een leidinggevende functie in het
publieke domein?
Wil je jouw impact vergroten én dicht bij jezelf
blijven?
Wil jij over de grenzen van je eigen organisatie
kijken?
Dan is het programma Publiek Leiderschap in

De Leergang Publiek Leiderschap in de

de 21ste eeuw voor jou gemaakt!

21ste eeuw is een betekenisvolle reis

Breng je leidinggevende kwaliteiten

voor de ontwikkeling van leiding-

naar een hoger niveau

gevenden met verantwoordelijkheid in

Ontdek hoe de Servant-Leadership

het publieke domein.

filosofie een antwoord is op actuele

Een unieke en inspirerende leergang

vraagstukken zoals diversiteit en

voor gedreven en gemotiveerde mensen

waardegedreven organisaties

die willen investeren in hun leiderschap

Laat je inspirerende door andere

om daardoor anderen beter te kunnen

leidinggevenden uit het publieke

leiden in het publieke domein in deze tijd.

domein

Er zijn nieuwe publieke leiders nodig die het leiderschap letterlijk samen-werkend vorm kunnen
geven en duurzame relaties opbouwen met alle doelgroepen die onze samenleving kent.
Leiders die integer het persoonlijk én maatschappelijk belang dienen en die in staat zijn in deze
turbulente context telkens te reflecteren en de juiste vragen te stellen en acties te ondernemen. Leiders die met deze kwaliteiten richting geven, inspiratie bieden, verbinden en positie
kiezen op basis van een moreel kompas.

De Greenleaf Academy ondersteunt organisaties die vanuit de principes van ServantLeadership willen bouwen aan een inclusieve en menselijke organisatiecultuur, met als doel
dat hun medewerkers groeien, er met plezier gewerkt wordt, klanten excellente
dienstverlening ervaren en er waarde wordt toegevoegd aan de samenleving als geheel.

Van publiek leiderschap naar persoonlijk

Servant-Leadership is uitgewerkt door
de Amerikaan Robert. K Greenleaf

leiderschap, dien jezelf, de omgeving en

in

1970 in zijn boek ‘The Servant as

de maatschappij.

leader’. Wereldwijd bracht dit een

Eén van de meest prangende vragen waar publieke

nieuwe beweging op gang. Het is een

organisaties en publieke leiders mee bezig zijn, is

gedegen principe dat al jarenlang in

hun ‘waarom-vraag’. Steeds meer organisaties zijn

succesvolle organisaties wordt

bewust bezig met hun ‘bedoeling’: waartoe ben ik, is

doorgevoerd. Een derde van de

mijn afdeling of de organisatie op aarde en welke

Fortunelijst van

maatschappelijke en menselijke meerwaarde staat

100 beste bedrijven om voor te werken

centraal?

past de principes van
Servant-Leadership toe.

Juist in een bureaucratische omgeving is zo’n vraag

Servant-Leadership is geen stijl maar
een levenshouding. Het

buitengewoon relevant. Grote aantallen regels,

is een

strakke procedures en complexe administratieve

inspiratiebron voor allerlei

systemen lijken soms af te leiden van wat eigenlijk

managementboeken (van o.m. Collins,

de publieke opgave is van een organisatie.

Covey, Blanchard en Jaworski) en

Uiteindelijk is de overheid ooit opgericht om het de

wordt inmiddels wereldwijd door

samenleving te dienen met goedkeuring van

duizenden organisaties toegepast.

diezelfde samenleving. Je zou kunnen stellen dat
we iedere ‘revolutie’ verder in onze regels,
processen en bureaucratie zijn gedrukt, maar waar
is het dienend leiderschap gebleven?

Serve yourself first!

Servant-Leadership gaat uit van het principe dat als je jezelf niet
kunt dienen dat je ook je omgeving niet op een goede manier kunt dienen.
Dit leer je niet door theoretische kaders of ‘kernwaarden’ op te leggen. Nee, dit
gaat verder en dieper. Servant-Leadership gaat in de basis om in contact staan
met jezelf, je omgeving en de verschillende contexten waarbinnen je iedere dag
opereert. Het is tegenwoordig bijna een schande als je als publieke leider even
tijd voor jezelf neemt. Tijd om te evalueren, reflecteren en interacteren met
mensen die van waarde zijn in het vinden van je balans. Hoe kun je je
medewerkers of klanten gelukkig maken als je het zelf niet bent? Geluk is in
onze leergang vooral gerelateerd aan je eigen, sociaal-maatschappelijke en
ecologische waarde.

De Greenleaf Academy heeft samen met

INSPIR8ION de leergang ‘Publiek Leiderschap in de 21e

eeuw’ opgezet. Op deze manier ondersteunen en prikkelen we de publieke leiders
van nu en de toekomst in de zoektocht naar balans tussen het zakelijke,
maatschappelijke en persoonlijke.
Niet vanuit positie, maar vanuit ambitie!

Er is niet één ideaaltypische
leider, er zijn wel kwaliteiten die
iedere publieke leider zou
moeten laten zien:

Samenwerken
Integriteit
Reflectie

uit: Visie op Publiek Leiderschap
ABD

Voor wie is de leergang bestemd?

Voor publieke leiders die willen groeien in Servant-Leadership en mee willen ontwikkelen met
de huidige veranderingen in organisaties en in de maatschappij. Mensen die intrinsiek de
drive hebben om anderen te laten groeien, in een positie zijn om met strategie aan de slag
te gaan en in de startblokken staan om zaken anders aan te pakken.
Maar ook mensen die het fijn vinden om met elkaar thema's te bespreken en kennis uit te
wisselen.

Zoveel mogelijk in live bijeenkomsten met handhaving van de regelgeving en

waar

het het moet digitaal.

Tijdsbesteding

De leergang is verdeeld over 6 maanden en bestaat uit 3 dagen en 2 modules van een
dagdeel.
Opzet

De leergang wordt begeleid door één of meerdere programmamanagers. Naast
inhoudelijke verdieping en onderlinge uitwisseling,

werken wij met inspirerende gastsprekers

die hun ervaringen delen en in dialoog gaan. Dit kan zijn live of in een on-line setting.
Wij werken met een vast team van sprekers die komen uit ons netwerk en zorgvuldig
door ons zijn geselecteerd. Dit zijn ervaren leiders, ondernemers, auteurs of professionals.
Maar vooral leuke, toegankelijke en warme mensen met een inspirerend, ontroerend of
confronterend verhaal.
De leergang gaat in op vragen als:

Hoe vergroot ik mijn persoonlijk leiderschap?

·

Hoe breng ik mijn leiderschap meer in overeenstemming met wie ik ben?·
Hoe creëer ik duurzame verbindingen?·
Hoe bouw ik aan een dienende inclusieve cultuur?·
Hoe dienen wij al onze stakeholders optimaal?·
Hoe maak ik mijn organisatie moderner?
Hoe veranker ik de waarden van onze organisatie in de cultuur?·
Hoe ga ik om met toezichthouders en politiek?·
Hoe vergroot ik mijn impact?
Coaching

Alle deelnemers hebben recht op e-coaching gedurende de leergang en nog 3 maanden na
afloop.

Het programma op hoofdlijnen

Persoonlijk leiderschap (1 dag)

Tijdens de eerste module maak je kennis met de deelnemersgroep, de
begeleiders en met de uitgangspunten van Servant-Leadership en het
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gedachtegoed van 21e -eeuwse leiderschap. Goed leiderschap voor
anderen begint bij het goed kunnen leiden van jezelf. Bewustwording en
verdieping van je eigen patronen, drijfveren en voorkeuren is daarvoor
essentieel. Wat zijn jouw waarden en kwaliteiten? Hoe leef je deze?
Wat vind ik belangrijk in leiderschap? En hoe dienend ben je naar jezelf?

Leiderschap binnen je team en organisatie (1 dag)

Hoe acteer jij tijdens een crisis? Hoe laat jij mensen groeien? Hoe bouw
jij aan een gemeenschap? Hoe leid jij mensen op een effectieve
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duurzame manier? Maar ook; Hoe werk jij samen en speel jij effectief in
op de dynamiek binnen teams en wat zijn de kenmerken van generaties
op de werkvloer?

Bouwen aan een mensgerichte en inclusieve cultuur

vanuit de juiste mindset, met de

passende executie en optimale

impact.

Specifieke Thema's (1 dag)

Deze dag is gereserveerd voor specifieke thema's. Dit zijn o.a.:
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Digitalisering . Wat speelt er en hoe kun je de noodzakelijke stap maken in
jouw organisatie? Gastsprekers nemen je mee in de ontwikkelingen op dit
gebied
Morele Moed.

Als publieke leider lig je onder een vergrootglas. Dat vraagt

handelen met gevoel voor publieke opinies en maatschappelijk sentiment.
Aan de hand van dagelijkse dillema's verkennen dit speelveld.

Het programma op hoofdlijnen

Leren door te doen (1/2 dag)

Alle aangereikte inzichten en kennis komen bij elkaar en het is nu aan
jou om deze om te zetten in doelgerichte actie. Aan welke knoppen kun
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je draaien om een context te creëren die dienend is aan de
stakeholders van jouw organisatie. Maar ook, hoe geef je vorm aan de
relaties met klanten en ketenpartners. We kruipen in de huid van een
leider die sturing geeft aan een organisatie die excelleert in
klantbeleving.

Executie en impact zijn de kernwoorden.

Eindpresentatie en certificering (1/2 dag)

In de slotmodule reflecteren we op de persoonlijke groei die je hebt
doorgemaakt als leider. Daarnaast geef je een presentatie over je eigen
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casus en deel je jouw "lessons learned".

Lokatie

De Leergang vindt plaats in ons Opleidingscentrum in Huizen voor wat
betreft de off-line sessies.

Prijs

De prijs bedraagt 2495,- EUR excl. B.T.W.

en eventuele verblijfkosten

Informatie en inschrijving

Neem gerust contact met ons op via

info@greenleafacademy.nl

of via 06-51190529. (marian van soest)

Trainingsdata

8 oktober,

22 oktober, 10 november, 24 november en 3 december

