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‘Met het oog op de wereld van morgen’

SAMI-adagium
“SAMI-leidinggevenden en SAMI-begeleiders
staan voor de opgave
het volledige collectieve en individuele potentieel
dat een sociaal systeem rijk is
aan de oppervlakte te brengen.”
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Welkom

Wat fijn dat je interesse in de opleiding SAMI-leiderschap hebt. Je zult wel nieuwsgierig zijn. Want zoals de
cover doet vermoeden is dit geen opleiding van dertien in een dozijn.
Op de cover van deze brochure zie je een laavvu (Sami-tent) staan. In z’n eenvoud een bijzondere tent als je
beseft dat deze met gemak poolstromen doorstaat. En zeker ook als je beseft dat hierin, eeuwenlang, de
gesprekken gevoerd zijn die er toe deden. Zittend rondom een brandend vuurtje was het voor de Sami de
enige beschutte en veilige plek op de ijzige toendra. ‘Binnen werd buiten besproken’.
Tijdens de opleiding fungeert de laavvu als ons trainingslokaal. “Als je er binnenkomt, pak dan een rendiervel
of lekker warm dekentje en ga je lekker zitten op de boomstam. Buiten kan het guur zijn, maar binnen brandt
het vuur volop. Koud zal je het dus niet hebben. De koffie pruttelt en er staat iets lekker klaar. Neem gerust!”
Dit is de plek waar wij de gesprekken die er toe doen voeren. Hier nemen we een kijkje in jouw eigen ‘tent’.
Hier leggen we een vergrootglas op ‘wat er in jou werkt’ en op circulair leiderschap.
Vuur speelt trouwens een grote rol in circulair leiderschap, maar daarover later meer.
Voor je verder leest, is het goed om te beseffen welke ontwikkelstap jij eigenlijk wilt maken. Wat wakkert je
interesse in een opleiding leiderschap eigenlijk aan?
Ik wens je veel leesplezier en hoop je te ontmoeten tijdens de opleiding!
Servaas Klute
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1

Opleidingsinhoud

Deze opleiding is ontworpen voor (toekomstig) leidinggevenden die de ambitie hebben een hogere
graad van leidinggeven te ontwikkelen.
1.1
Vier graden van leidinggeven
SAMI-training onderscheidt vier graden van leidinggeven:
1e graad
De startende leidinggevende
2e graad
De succesvolle leidinggevende
3e graad
De dienstbare leidinggevende
e
4 graad
De innovatieve leidinggevende
Je graad van leidinggeven wordt bepaald door de transformatie die je in gang kunt zetten in je
medewerker, team en/of organisatie … en dus in jezelf.
1.2

Drie werkelijkheidsgebieden
Hoe hoger je graad van leidinggeven, des te
passender je kunt sturen op drie
werkelijkheidsgebieden (‘stromingen’): de
organisatorisch inhoudelijke bovenstroom en
de relationele en emotionele onderstroom
[figuur 1].
Eenzijdige aandacht voor een bepaalde
stroming creëert scheefgroei. Daar krijgen jij,
je team(leden) of zelfs je organisatie vroeg of
laat last van. Feitelijk creëer je met die
eenzijdigheid je eigen werkdruk. Dat kan je
bedoeling niet zijn.

Figuur 1: Drie stromingen die aandacht van de leidinggevende vragen.
Elke stroming vraagt om een specifiek(e) sensitiviteit, positionering, taalveld en grondhouding.
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1.3
Drie kennisbronnen
Leidinggevenden met een hoge graad van leidinggeven hebben hun drie kennisbronnen – hoofd, hart en
intuïtie – evenwichtig ontwikkeld. Hun kennisbronnen resoneren in bovenstaande stromingen. Daardoor
zijn ze in staat passender antwoord te geven op de
dagelijkse uitdagingen. Hun sturing wordt
effectiever, levert meer maatwerk op en ze creëren
zelf veel minder ruis. En niet onbelangrijk, ze maken
teamleden en hun teams sterk.
Het behoeft geen betoog dat dit een positieve
invloed heeft op de gewenste resultaten.
Stroomlijn of
wildernis?

Triade 1: Jouw sturing op deze opgaven bepaalt of er stroomlijn of
een ‘wildernis’ ontstaat.
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1.4
Drie opgaven
Het klinkt gek, maar vanuit de werkelijkheids- gebieden dringen zich drie cruciale afstemmingsopgaven
aan elke leidinggevende op [triade 1]:
• ordeningsopgave;
• uitwisselingsopgave;
• positioneringsopgave.
Tijdens de opleiding breng jij actuele thematiek in die we herleiden naar deze opgaven.
Wat maakt dat deze ontstaat? Welke stap dient er gemaakt te worden? Wat betekent dit voor jouw
ontwikkeling?
1.5
Onvoldoende sturing
Onvoldoende sturing op deze opgaven vertaalt zich bijvoorbeeld in ‘machtsthematiek’, ontoereikende
talentontwikkeling, onvrede, ongewenst verloop, onhandige communicatie, het weglekken van kennis &
kunde, het niet houden aan procedures, ongewenste en onnodige vertraging, persoonlijk lijden (burnout, ziekte, uitval, onveiligheid, pesten, agressie) en zeker ook in tegenvallende resultaten. Tel uit je
winst!
1.6
Voldoende sturing
Voldoende sturing op deze opgaven vertaalt zich in het ontwikkelen van eigenaarschap, zelfsturing,
talentontwikkeling, zelforganisatie, eigenwaarde, zelfvertrouwen en samenwerking (o.a. veiligheid,
vertrouwen, welzijn en welbevinden, afstemming, effectiviteit, ‘vloeiende communicatie’).
Met voldoende sturing breng je mogelijkheden voor leren (instrumenteel), ontwikkelen (rijping) en groei
(transformatie) aan voor je medewerker(s), je team(s) en je organisatie.
En niet onbelangrijk, natuurlijk ook voor jezelf.
Integraal concept

Je leert werken met het
SAMI-concept, een integraal
en universeel concept voor
organisatie-, leiderschaps-,
team- en persoonlijke
ontwikkeling [triade 2].

m
p
Tea conce
kel
wik
ont

Organisatie
ontwikkelconcept

t

P er
soo
leid funct nlijk e
n
i
ers
cha oneel
ps c
onc
ept

1.7

Deze deelconcepten beïnvloeden elkaar
wederzijds. Zorg dus dat je rugzak goed
gevuld is!

Triade 2: Er bestaat geen succesformule voor leidinggeven … er ligt slechts een
pad dat je dient te bewandelen … behoedzaam, doortastend en vastberaden.

Het SAMI-concept is
beproefd en getest in allerlei
sectoren, zet aan tot leren,
ontwikkeling en groei en
genereert creativiteit.
Het biedt je ruggensteun in
het nemen van besluiten en
beslissingen.

“Het unieke aan deze opleiding vind ik dat je de kennis die je opdoet over het SAMI-model ook ervaart binnen de
opleidingsgroep. Je ondervindt aan den lijve hoe krachtig -en ook confronterend- het is als je niet alleen werkt vanuit je
hoofd, maar ook vanuit je hart en je buik. Dit kun je niet uit een boekje of van een lezing leren. Dit moet je gewoon
meemaken. Ik zou mijn ervaring met SAMI dan ook omschrijven als een prachtige reis die mij gebracht heeft naar een
volgend niveau van leidinggeven.”
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1.8
Roerige tijden
We leven in roerige tijden waarin er complexe vragen op ons afgevuurd worden. We zullen er passende
antwoorden op moeten zien te vinden. Denk bijvoorbeeld aan klimaat-, duurzaamheids-, Covid-,
economische-, vergrijzingsvragen.
De ‘global village’ als sociaal systeem staat enorm onder druk en de spanning die hierdoor ontstaat,
vertaalt zich naar alle lagen binnen de samenleving.
Die druk en spanning is een resultaat van lineair oud leiderschap. Toegegeven, oud leiderschap heeft
ons ver gebracht. Tegelijkertijd maakt de huidige tijd pijnlijk helder dat er een schaduwkant aan vast zit.
Dit lineaire leiderschap heeft in hoge mate de ogen gesloten voor veel ‘kringlopen’ en we mogen wel
concluderen dat er veel (onherstelbare) schade toegebracht is.
1.9
Circulair leiderschap
Als we de toegebrachte schade willen herstellen en nieuwe
schade willen voorkomen, kunnen we onze ogen niet meer
sluiten voor deze kringlopen. We zullen de stap van lineair
naar circulair leiderschap moeten maken. Dat is leiderschap
waarin menselijke waardigheid én respect voor onze
leefomgeving centraal staan. Het vraagt om dienstbaarheid
van de leidinggevende [figuur 2].
(Prof. dr. H. Wijffels: van lineair naar circulair leiderschap)
1.10
SAMI-spiegeltriade
Tijdens de opleiding brengen we een gemeenschappelijke
leiderschapstaal aan. Dat doen we met behulp van de
SAMI-spiegeltriade.
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Figuur 2: Circulair leidinggevenden zijn vaardig
in het subtiele ‘spel’ van volgen en leiden.
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De SAMI-spiegeltriade is een krachtig
instrument voor functioneel en
persoonlijk leiderschap. Het vormt de
kern van het SAMI-concept en het stelt
ons in staat ‘de geheimen van leiderschap
in relatie tot organisatie-, team- en
persoonlijke ontwikkeling te ontrafelen’.
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e

Door deze taal kan er een dialoog gevoerd worden over
jouw leiderschapsstijl en de (on)bedoelde effecten die er in
meekomen [triade 4].

‘Mijn natuur’

De SAMI-spiegeltriade biedt een
gemeenschappelijke ‘taal, grammatica
en interpunctie’ over leiderschap.

Triade 4: Stel je eens voor dat de leidinggevenden van
jouw organisatie eenzelfde taal zouden spreken.
“Deelnemen aan de opleiding SAMI-leiderschap heeft mij op een mooie manier veranderd. Ik kijk anders naar mijzelf, ben
positiever, weet waar mijn kracht ligt en accepteer wat mijn leerprocessen zijn en ga daarmee aan de slag. Mede door
deze opleiding ben ik mijn eigen coachpraktijk ‘Mothers Share’ begonnen. Ik ben gaan doen waar mijn hart ligt. Alle
opgedane kennis en tools gebruik ik in gesprekken met mijn klanten en voor mijn eigen ontwikkelingen. Ik had deze,
leerzame en ook best pittige, opleiding nooit willen missen”.
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2

Opleidingsspecificaties

2.1
Doelgroep
Je bent (toekomstig) CEO, directeur, leidinggevende, manager, HRM-professional, teamleider, docent,
trainer, coach, ondernemer.
Je huidige situatie zit vol met uitdagingen. Deze wil je graag aannemen. Je bent niet snel tevreden en je
zal niet snel achterover leunen met de gedachte dat wat je nu doet goed genoeg is. Voor jou is je
affiniteit met leren, ontwikkelen en groeien diepgeworteld.
2.2
Doel van de opleiding
Je leert werken met het SAMI-concept, een integraal concept voor organisatie-, leiderschaps-, team- en
persoonlijke ontwikkeling.
Je gaat je kennis, je sensitiviteit en je handelingsbekwaamheid om individuen, teams en organisaties in
hun ontwikkelprocessen te (bege)leiden vergroten.
2.3
Vormgeving opleiding
De opleiding is op drie niveaus vormgegeven:
• Fundamenteel niveau: waarin je theoretisch kennismaakt met het SAMI-concept.
• Intermediair niveau: waarin je methodisch didactisch ervaart wat het concept betekent.
• Praktisch niveau: waarin je oefent in de praktijk.
2.4
Opleidingsinhoud
Zie hoofdstuk 1.
2.5
Uniciteit van de opleiding
Het SAMI-concept is ontworpen en geïnspireerd door literatuuronderzoek van de grote denkers van nu
over leiderschap en organisatieontwikkeling, de Sami, de oorspronkelijke bewoners van Sapmi
(Lapland), de omvangrijke begeleidingstrajecten die de opleider (Servaas Klute) in binnen en buitenland
(Japan) heeft gedaan, en natuurlijk door de universiteit van het leven zelf.
Deelnemers worden methodisch didactisch voortdurend uitgedaagd op vier essentiële leeringangen:
• de spirituele leeringang - verbinding met het leven zelf;
• de mentale leeringang - de ratio, het ‘weten’, theoretisch kader;
• de fysieke leeringang - het ervaren, het ‘doorvoelde weten’;
• de emotionele leeringang - het (h)erkennen, managen en benutten van emoties.
Theorie en praktijk zijn innig verbonden.
“Alleen dán kan de volle betekenis der dingen je toevallen”.
“Een BOOST in mijn ontwikkeling, dat is wat deze opleiding mij gebracht heeft. Omdat het ‘leren’ niet alleen plaatsvindt
via de mentale ingang, maar juist ook d.m.v. de spirituele, emotionele en fysieke leeringang is het leerrendement intens.
Wat ik zelf ervaren, doorleeft, doorworstelt en geoefend heb in de opleiding, helpt mij nu in het werk met andere sociale
systemen.
Op persoonlijk gebied heb ik een sprong gemaakt in mijn identiteitsontwikkeling. Mijn kennisbronnen (hoofd-hart-buik)
zijn meer in balans, ik weet beter waar mijn krachten en valkuilen liggen en heb meer ‘leren zeilen i.p.v. roeien’.
Op werkgebied heb ik nu een rugzak vol met SAMI-interventies/bouwstenen, die mij helpen in het (meerlagig) kijken naar
sociale systemen (in mijn geval personen en gezinnen), waardoor ik sneller zie wat er nodig is of een volgende stap kan
zijn.”
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2.6
Toegevoegde waarde
Tijdens de opleiding wordt er van een groep losse individuen een hecht sociaal systeem gevormd.
Je doorloopt daarin een proces van organisatie-, leiderschaps-, team- en persoonlijke ontwikkeling.
In dit proces doorleef je het SAMI-concept en ervaar je de werking ervan.
2.7
Persoonlijke leervragen
Je persoonlijke leervragen vormen het vertrekpunt van de opleiding.
2.8
Resultaat
Na de opleiding heb je een hogere graad van leidinggeven ontwikkeld.
2.9
Disciplines
De opleiding wordt met behulp van de volgende disciplines vormgegeven:
• training;
• coaching;
• teamcoaching;
• constellaties (familie- en organisatieopstellingen).
2.10
Duur opleiding
De opleiding kent een looptijd van ongeveer 1 jaar.
2.11
Opbouw
De opleiding kent 14 opleidingsdagen
• 5 blokken van 2 dagen (inclusief avondprogramma elke 1e dag) (vrij. za.)
• 1 blok van 3 dagen (inclusief avondprogramma 1e en 2e dag) (do., vrij., za.)
• 1 afsluitende dag (vrij.)
2.12
Data
Ervan uitgaande dat ‘corona’ het toelaat.
• Blok 1: 23 en 24 september 2021
• Blok 2: 21 en 22 oktober 2021
• Blok 3: 24, 25 en 26 november 2021
• Blok 4: 16 en 17 december 2021
• Blok 5: 13 en 14 januari 2022
• Blok 6: 24 en 25 februari 2022
• Blok 7: 8 april 2022
2.13
Leerteambijeenkomsten
Deelnemers worden geacht tussen de opleidingsblokken een leerteambijeenkomst in te plannen.
2.14
Studiebelasting
Contacturen: 130 | studie-uren: 520
Incl. leerteambijeenkomsten, proeftrainingen, opdrachten, literatuur, enz.
2.15
Opleider(s)
Servaas Klute (indien noodzakelijk sluit SAMI-team NL aan)
Verschillende gasttrainers
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2.16
Literatuur
Je ontvangt de volgende literatuur:
• Leiderschap, laat liefde stromen (uitgave 2020)
• Leiderschap, laat liefde stromen – werkboek (uitgave 2020)
• De begeleiding van resultaatgerichte bewustzijnsverruimende en zingevende
veranderingsprocessen van sociale systemen (opleidingsreader)
• Additioneel: Op SAMI-expeditie in Onderwijsland (uitgave 2019)
Tijdens de opleiding is een boekentafel/lijst met verdiepende, niet-verplichte literatuur aanwezig.
2.17
Eindpresentatie
Je sluit de opleiding af met een presentatie over:
• jouw persoonlijke ontwikkeling;
• de ontwikkeling van het sociale systeem waar je tijdens de opleiding aan gewerkt hebt.
Je ontvangt een certificaat van deelname als je aan de certificaatcriteria (zie bijlage pagina 12) voldaan
hebt.
2.18
Aantal deelnemers
Minimaal 5, maximaal 9 deelnemers
2.19
Investering
Opleiding: € 5.200,- excl. 21% btw (Een betalingsregeling behoort tot de mogelijkheden)
Kosten logies/maaltijden: € 400,- excl. 9% btw.
2.20
Locatie
In het midden/oosten van het land.
2.21
Inschrijving
Liever eerst contact?
info@sami-training.com
M +31 6 38 30 10 79
2.22
Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van SAMI-training zijn van kracht.

“SAMI-training heeft mij veel geleerd en zeer waardedevolle inzichten gegeven. Met de nodige confrontaties en rake
feedback heb ik veel inzichten gekregen waar ik de rest van mijn leven als ondernemer, leider en mens plezier van zal
hebben. Ik kan SAMI-training van harte aanbevelen voor iedereen die zijn leiderschap wil verbeteren en tot diepe
inzichten wil komen”.
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Bijlage 1: Over de opleider
Servaas Klute: gebiologeerd door beweging
Servaas Klute (1960) speelde vijftien jaar volleybal op topniveau bij verschillende clubs, speelde onder
meer Europacup, was topsporttrainer en werkte vijfentwintig jaar als gymnastiekleraar en motorisch
remedial teacher. Hij bracht, en brengt, mensen letterlijk en figuurlijk in beweging. ‘Als gymleraar kreeg
ik per week 32 verschillende klassen in mijn zaal. Het viel me op dat veel leerkrachten naar het
individuele kind keken, wat goed is, maar amper naar de groep of de
organisatie als entiteit. Te veel sociale systemen liepen niet goed en de
kennis om groepen en de organisaties in hun leerthema’s te begeleiden,
ontbrak.’
Gefascineerd door sociale systemen volgde Servaas allerlei trainers- en
coachopleidingen (personal coaching, teamcoaching, opleiding
familie/organisatieopstellingen). Zo’n 15 jaar begeleidt hij ‘kinderen en
gezinnen tot en met teams en medewerkers van multinationals en alles
wat er tussen zit’. Ondertussen werkt hij samen met SAMI-team NL en
bouwt hij aan een SAMI-team Japan.
In zijn carrière waarin hij ‘achter de coulissen’ van veel verschillende sectoren mocht kijken, ontwikkelde
hij het SAMI-concept: een universeel en uniek begeleidingsconcept voor sociale systemen. De SAMIpelgrimages in Lapland (intussen al ruim 25) zijn ‘de kers op zijn taart’. Natuurlijk moest er ook een
opleiding SAMI-leiderschap komen. De derde editie waarin circulair leiderschap een centrale plek
inneemt, staat op het punt te beginnen.
‘Met het oog op de wereld van morgen’.
SAMI-training
Röntgenlaan 7
6711 GH Ede
info@sami-training.com
+316 38 30 10 79
K.v.K. Arnhem 09149525
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Bijlage 2: Certificaatcriteria
Ontwikkeldossier
Je houdt per opleidingsblok een ontwikkeldossier bij waarin zijn opgenomen:
• je leervragen;
• een heldere typering van je beginniveau;
• je persoonlijke ‘kringloop’ en je reactie hierop;
• de door jou gewenste doelen en resultaten;
• de route die je hiervoor volgt;
• een beschrijving van de daadwerkelijk behaalde resultaten;
• de ontwikkelingen die er in jou plaatsgevonden hebben;
• de relatie met het competentieprofiel van de SAMI-leidinggevende.
Het is de bedoeling dat je voor het ontwikkeldossier taal gebruikt die aansluit op de SAMI-spiegeltriade.
Presentatie
Je geeft de laatste opleidingsdag een presentatie van minimaal 30 minuten over jouw ontwikkeling in
relatie tot de ontwikkeling van het sociale systeem waar je leiding aan geeft.
Aanwezigheid
Je bent alle opleidingsdagen aanwezig.
Certificaat
SAMI-training beoordeelt jouw inbreng en ontwikkeling tijdens de opleiding in onvoldoende/voldoende.
Deze uitslag is bindend. Bij voldoende ontvang je een certificaat van deelname.
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Bijlage 3: ‘Ik-sterkte’
De opleiding doet een appel op je emotionele ontwikkeling.
Tijdens de opleiding word je o.a. uitgedaagd de volgende vermogens te vergroten:
• het vermogen tot zelfreflectie;
• het vermogen tot innerlijk waarnemen;
• het vermogen de eigen emoties in beheer te hebben en deze te kunnen reguleren;
• het vermogen jezelf te kunnen (ver)dragen;
• het vermogen hulp te vragen, te ontvangen en te weigeren;
• het vermogen het eigen lijden en het lijden van de ander(en) te (h)erkennen;
• het vermogen ‘door-je-pijn-heen-te-werken’.
• het vermogen terug te komen op relationele storingen en deze bespreekbaar te maken;
• het vermogen tot het (niet)-weten;
• het vermogen verbindend en kleurrijk te denken én verwijderend en zwart-wit te denken;
• het vermogen je positie passend in te nemen;
• het vermogen afstand te nemen en zeer nabij te zijn;
• het vermogen te spiegelen, feedback te geven, te onderhandelen en te confronteren;
• het vermogen voor jezelf en de ander(en) te zorgen en niet te zorgen;
• het vermogen te scheiden wat van jou en wat van de ander(en) is.
Resultaat is dat je ik-sterkte toeneemt.
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