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In het SAMI-concept – een integraal concept voor organisatie-, leiderschaps-, team- en
persoonlijke ontwikkeling – vormt circulair leiderschap het kloppende hart.

Leiderschap is een maatschappelijk veelbesproken thema. Logisch, we zien en
ondervinden er immers dagelijks – in het groot (wereldschaal) en in het klein (onze directe
leef- en werkomgeving) – de positieve dan wel negatieve effecten van op onszelf en op de
sociale systemen om ons heen (personen, teams, organisaties, landen). 

Er klinkt een luide roep in de maatschappij om ‘nieuw leiderschap’. Vooraanstaande
denkers en doeners, beleidsbepalers en uitvoerders, politici en hun aanhang dringen er 
 steeds vaker en luider op aan. Lineair leiderschap  lijkt haar langste tijd gehad te hebben.
Het wordt steeds duidelijker dat er een ongewenste schadelijk kant aan lineair
leiderschap zit . En die schadelijke kant vertaalt zich naar onze sociale systemen.

Begrijp me goed. Lineair processen zijn niet per definitie slecht. Ze blijken echter niet
toereikend om sociale systemen te (bege)leiden. Hierdoor komen menswaardigheid en/of
de kwaliteit van onze leefomgeving (sfeer, milieu, klimaat) onder druk te staan.

Dit gegeven roept een priemende vraag op: als we de ambitie van onze organisaties waar
willen maken en we menswaardigheid en kwaliteit van onze leefomgeving van belang
achten en we dus een volwaardige circulaire samenleving/economie willen bouwen, dan
kunnen we dit bouwproces toch niet lineair (bege)leiden? Dan missen we de finesses die
in circulair leiderschap besloten liggen. Dan blijven we blind voor het detail.

Alleen róepen dat nieuw leiderschap noodzaak is, is onvoldoende. Het vraagt ook om een
theoretisch en praktisch kader zodat men de essenties ervan kan begrijpen, ervaren en
incorporeren.

Introductie
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een integraal concept voor organisatie-,
leiderschaps-, team- en persoonlijke
ontwikkeling;
een methodisch didactisch programma;
én je zult een ervaringsgericht traject moeten
doorlopen om de werkelijke betekenis ervan te
kunnen ervaren. 

In het SAMI-concept staat nieuw leiderschap voor
circulair leiderschap. Circulair leiderschap
ontwikkelen betekent dat je een intern besluit
neemt – dat is een besluit op grond van een diepe
motieven (gedachten en gevoelens) – om een
circulair ontwikkelpad te volgen dat afwijkt van-, en
dat van een andere orde is dan de gangbare lineaire
leiderschaps-ontwikkelpaden.

Op dit ontwikkelpad dien je door drie cruciale
‘grootheden’ geruggesteund te worden: 

Figuur 1: Circulair leiderschap is een stijl
die het lineaire leiderschap omvat en
tegelijkertijd van een andere orde is.

Daardoor biedt het een enorme
meerwaarde voor het leren, ontwikkelen

en groeien van sociale systemen.
Maar wat houdt het in?

1 White paper: Circulair leiderschap - met het oog op de wereld van morgen.
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2 De missie van SAMI-training is niet voor niets 'true leaders reflect and act'. 
3 White paper: Circulair leiderschap - met oog op de wereld van morgen.
4 De SAMI-®Modellen vormen hierin een krachtig referentiekader.
5 De SAMI-spiegeltriade is hiervoor ontworpen.

Zonder deze ruggensteun blijft circulair leiderschap maar een vaag verhaal (Figuur 1).

Het SAMI-concept voorziet in die ruggensteun op een fundamenteel- (conceptueel), een
intermediair (methodisch didactisch) en een ervaringsgericht niveau (praktijk). 
In dit artikel neem ik je graag mee in de wereld van circulair leiderschap.

Dé opgave voor elke leidinggevende
Circulair leiderschap is een stijl van leidinggeven waarin het SAMI-adagium centraal staat.
Dit adagium omschrijft de enige opdracht van elke leidinggevende: beweging creëren om
het volledige collectieve- als het individuele potentieel dat een sociale systeem rijk is, aan
de oppervlakte te brengen en waarbij de kwaliteit van de menswaardigheid en de 
 leefomgeving een leidende rol speelt. 

Beweging creëren

Beweging losmaken.
Beweging opgang brengen.
Beweging vergroten.
Beweging uitbouwen.

Dit spel van beweging creëren heeft als doel het
leren, het ontwikkelen en het groeien op
organisatie-, team- en persoonlijk niveau te
optimaliseren. In termen van beweging
veronderstelt dit dat elke leidinggevende
volgordelijk in vier ‘betekenisgebieden’ energie zal
moeten steken (figuur 2).
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Werkgebieden

Figuur 2: Beweging creëren vraagt om
energie. Specifieke energie wel te

verstaan.
 

Figuur 3: Motoren die jouw graad van
leidinggeven bepalen. 

het ontwikkelen van een passende attitude
waarbij de leidinggevende een dynamische
balans van volgen en leiden dient aan te
brengen.
het vergaren van kennis over de basiswetten, de
essenties en de opbouw van sociale systemen .
het ontwikkelen van een specifiek scala aan
vaardigheden en interventiemogelijkheden .
het leren werken aan de basiswetten en opbouw
van sociale systemen (figuur 3).

Dit bovengenoemde adagium wordt door velen in
woord gemakkelijk beaamd. Maar voor een
leidinggevende die zichzelf en haar sociale systeem
serieus neemt en zich daadwerkelijk wil bekwamen
in circulair leiderschap, veronderstelt dit
diepgaande reflectie en grensverleggende actie  op
vier ‘werkvelden’: 
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Deze werkvelden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Verwaarloos je een bepaald
werkveld dan heeft dat een enorme impact op de opvolgende werkvelden. Het
omgekeerde is ook waar. Als je een bepaald werkveld omvattend doorworsteld hebt dan
heeft dat een positieve invloed op het opvolgende werkveld.

“Circulair leiderschap omvat, is voller dan, rijker dan en overstijgt lineair leiderschap.
Maar je moet wel durven.”

Graden van leidinggeven

De startende leidinggevende – 1e graad
De succesvolle leidinggevende – 2e graad
De dienstbare leidinggevende – 3e graad
De innovatie leidinggevende – 4e graad

Bovenstaande werkvelden vormen de sleutels voor
elke leidinggevende die een hoge(re) graad van
leidinggeven wil ontwikkelen. In het SAMI-concept
worden er vier graden van leidinggeven onderkend
(figuur 4):

Deze graden hebben het SAMI-adagium als
vertrekpunt. In elke graad zit een
ontwikkelopdracht verborgen en elke volgende
graad is een logische ontwikkelstap op een
voorgaande graad. De graden staan niet op zich. Als
je een hoge(re) graad van leidinggeven wilt
ontwikkelen, zal je de cyclus volgordelijk én
repeterend moeten doorlopen waarbij je ‘onderweg’
de kennis, vaardigheden en ervaring – of ‘de ware
betekenis der dingen’ - opdoet die nodig zijn.
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Voorwaarde voor een hoge graad van leidinggeven is dat de leidinggevende in een immer
voortdurend proces de verschillende werkvelden doorwerkt en na elk rondje is zij weer
een beetje wijzer dan voorheen. 

Figuur 4: Een leidinggevende die vaardig
wil worden in het spel van beweging zal

zelf in beweging moeten komen. Een
Sami spreekwoord luidt immers niet voor
niets: ‘het is beter op reis te zijn dan jezelf

op één plek vast te zetten’.

Sturen op fases van teamontwikkeling
Zo’n hoge graad van leidinggeven ontwikkel je in
relatie met je medewerkers en teams. Of je het nu
leuk vindt of niet, de kwaliteit van die relatie legt
bloot hoe (on)handig jij omgaat met jouw sociale
systeem. 

Als jij een professioneel team wilt ontwikkelen en
het SAMI-adagium waar wilt maken, ontkom je er
niet aan kennis en ervaring op te doen met de fases
van teamontwikkeling (figuur 5). Elke fase vraagt
om specifiek gedrag van jouw als leidinggevende
waarbij je dient te (leren) sturen op fase-specifieke
teamcompetenties. Dit veronderstelt dat jij je in
meerdere stijlen van leidinggeven zult moeten
bekwamen.

Figuur 5: De fases van teamontwikkeling
... sleutels tot succes.



bekwamen.

En dan ben je er nog niet. Tijdens dit ‘spel’ zal er zowel team- als persoonlijke thematiek
aan de oppervlakte komen. 

Dat is volstrekt normaal, goed nieuws zelfs en heel vaak helemaal niet leuk … maar voor
jou zit daar de opdracht in besloten je team of medewerker door deze thematiek te
(bege)leiden.

Denk maar eens aan thema’s als het onvoldoende nemen van eigenaarschap, eigen route
volgen in plaats van de overeengekomen route, wandelgangen geleuter in plaats van
passende feedback geven, pestgedrag, slordigheid, schuld bij anderen leggen.  Speel jij dit
spel van de fases van teamontwikkeling onhandig, dan krijg je dit onherroepelijk terug in
onhandige samenwerking en ongewenste resultaten. Tel uit je winst.
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Zicht krijgen op kringlopen

Organisatorisch inhoudelijke werkelijkheid.
Denk aan: product, procedures, dienst.
Relationele werkelijkheid. Denk aan de
klantrelatie en samenwerking
(feedbackthematiek, kennisdeling, -
vermeerdering, synergie).
Emotionele werkelijkheid. Denk aan
talentontwikkeling, ‘ertoe doen’, collectieve en
individuele thema’s eigenaarschap, welzijn,
welbevinden, pestthematiek.

Team- en/of persoonlijke thematiek kan zich op
verschillende niveaus van de werkelijkheid afspelen
(figuur 6).

Circulair leiderschap veronderstelt dat
leidinggevenden zicht krijgen en integraal leren
sturen op kringlopen of loops (patronen en
systeemdynamieken) in de:

Figuur 6: De bovenstroom en de
onderstromen die in elk sociaal systeem

tegelijkertijd werkzaam zijn.
 

Deze drie werkelijkheidsgebieden zijn van een verschillende orde én vormen tegelijkertijd
één geheel. Ze zijn slechts te onderscheiden en ze oefenen een enorme invloed op elkaar
uit. Elke situatie waarin je verzeild raakt kun je determineren op deze
werkelijkheidsgebieden én op de onderlinge beïnvloeding.

De ervaring leert dat veel leidinggevenden een voorkeur hebben voor een bepaald
werkelijkheidsgebied. Hun (bege)leiding vertoont dan – veelal onbedoeld en onbewust –
een disbalans: ze sturen te veel op de één en verwaarlozen de andere
werkelijkheidsgebieden. Daardoor ontstaan er collectieve en/of individuele storingen, last
en gedoe in het sociale systeem. En daar zijn ze dan vervolgens weer heel druk mee. 

Stel je eens voor welke waarde een leidinggevende kan toevoegen als zij passend leert
sturen op de wereld van circulair leiderschap (figuur 7).
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Figuur 7: Leiderschap is in z’n algemeenheid is complex. Je zult multidimensionaal moeten leren kijken. Het
concept van circulair leiderschap (SAMI-leiderschap) ordent die complexe wereld, maakt de essenties helder waar

de leidinggevende op dient te sturen en brengt er volgordelijkheid in aan. Sociale systemen varen er wel bij.
 

“En juist daar, in de details, daar wordt ‘de wedstrijd’ beslist (J. Cruijff)”. 
 

Het klinkt mooi, en het is makkelijker gezegd dan gedaan.  Circulair leiderschap vraagt om
een hoge mate van omgevings-, organisatie-, relationele- en emotionele sensitiviteit.
Vanuit de werkvloer komt er immers van alles (ook/zelfs als de leidinggevende niets doet)
op de leidinggevende af waar zij een passend antwoord op moet vinden.

De verschillende vormen van sensitiviteit heeft zij nodig om het draaipunt in haar sociale
systeem te vinden die de gehele kringloop gaat beïnvloeden.

In de voorgaande tekst (pagina 1 t/m 5) zit er ook één zo’n cruciaal draaipunt verborgen.
Dit

De vraag die gesteld moet worden



‘Mijn natuur’
De SAMI-kennisbronnen
De SAMI-leiderschapstriade (figuur 8).

Dit draaipunt is allesbepalend om de stap van lineair naar circulair leiderschap te kunnen
maken en een hoge graad van leidinggeven te ontwikkelen. 
Dit draaipunt heet attitude!

Attitude omschrijf ik als de wijze waarop jij je tot iets in jouw sociale systeem verhoudt. Dit
‘verhouden tot iets’ kleurt – of jij je ervan bewust bent of niet – de kwaliteit van je
aansturing, -je interventies, -je besluiten, -je relaties, -je emotionele reacties enz. En die
kwaliteit zet bewust of onbewust een bepaalde beweging (gewenst/ongewenst) in jouw
sociale systeem in gang.

Leidinggevenden in het algemeen, en zeker leidinggevenden die zich in circulair
leiderschap willen scholen, ontkomen er daarom niet aan te onderzoeken ‘wat er in hen
werkt’. Hiermee bedoel ik niet alleen  je aard, aanleg en karakter. Of de automatismen die
je vanuit je levensloop ontwikkeld hebt. Maar ook de mate waarin jij je kennisbronnen
benut en de wijze waarop jij het functionele leiderschap vormgeeft.

Speciaal voor deze exercitie is de SAMI-spiegeltriade ontwikkeld. Een onthullend,
ontmaskerend en louterend instrument waar je de rest van je loopbaan mee vooruit kunt.
De spiegeltriade, een onmisbaar instrument voor leidinggevenden die een hoge graad
van leidinggeven willen ontwikkelen, legt op drie verschillende niveaus bloot ‘wat er in je
werkt’. 

Circulair leiderschap | Een spel van beweging en kringlopen 6

Figuur 8: Zo binnen, zo buiten.



Wil je meer weten over het SAMI-concept of een van de onderstaande diensten of
producten? Ben je nieuwsgierig wat circulair leiderschap voor jouw organisatie kan
betekenen? Stel je vraag via een PB of neem vrijblijvend contact op.

SAMI-training
Röntgenlaan 7
6711 GH Ede

 info@sami-training.com
 +31 6 38301079
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Het SAMI-concept in beeld
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