SAMI-health-check
Een ontmaskerend vergrootglas op jouw tent!

Voor leidinggevenden met ambitie.

‘Met het oog op de wereld van morgen’

SAMI-adagium
“Leidinggevenden staan voor de opgave
het volledige collectieve en individuele potentieel
dat hun sociale systeem rijk is
aan de oppervlakte te brengen.”
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‘Met het oog op de wereld van morgen’
Voorwoord
Als je aan mij vraagt welk gedrag leidinggevenden – ongeacht de sector – zouden moeten etaleren, is het
antwoord kort en krachtig: ‘true leaders reflect and act’.
Deze zin verwoordt kernachtig ‘de ziel’ van het SAMI-concept: een integraal concept voor organisatie-,
leiderschaps-, team- en persoonlijke ontwikkeling.
Uniek in zijn ontwerp en vormgeving. Krachtig in het vrijmaken van ontwikkeling en groei.
Leidinggevenden sturen mensen, teams en organisaties
(sociale systemen) aan.
Als je de zin ‘true leaders reflect and act’ tot je laat
doordringen, zie je dat er twee ‘bewegingen’ van
leidinggevenden gevraagd worden. Bewegingen die elkaar
cyclisch afwisselen als in een nimmer eindigende dans.
Deze dans zou voortdurend in hun performance herkenbaar
moeten zijn:
•
een beweging naar binnen (reflectie);
•
een beweging naar buiten (actie).
Reflectie betekent dat de leidinggevende de ontwikkelingen
op de werkvloer volgt en ‘in zijn binnenste’ toetst aan …
Ja, aan wat eigenlijk?
Figuur 1: Circulair leiderschap; waar toets jij de
Vervolgens zal de leidinggevende in aansluiting op wat hij al
ontwikkelingen op de werkvloer aan?
dan niet scherp gezien heeft – dus ‘naar buiten toe’ –
passende acties moeten uitzetten.
Hier keert de beweging van binnen naar buiten. Hij gaat sturen op het gereflecteerde en zijn volgen wordt leiden
[figuur1].

Aan het grondige antwoord op bovenstaande vraag ‘Ja, aan wat eigenlijk’ wordt gemakkelijk voorbij gelopen.
Maar als je het SAMI-adagium tot werkelijkheid wilt maken [pag. 2], zou het antwoord moeten zijn: ‘aan een
integraal referentiekader dat de essenties van organisatie-, leiderschaps-, team- en persoonlijke ontwikkeling
glashelder maakt.’
De SAMI-health-check biedt dit referentiekader en is daarmee een uiterst krachtig instrument voor systemische
evaluaties. Leidinggevenden zouden er hun voordeel mee moeten doen.
Servaas Klute
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‘Met het oog op de wereld van morgen’
1

SAMI-health-check

Dag op de hei
Iedereen kent dat jaarlijks terugkerende evaluatiemoment. Soms op de hei, soms op het werk.
Het is hét moment waarin het management ‘stilstaat, afstand neemt en de balans opmaakt’.
Het management zet tijdens zo’n meeting een aantal bewegingen in.
Eerste beweging
In een eerste beweging geeft men antwoord op vragen als: wat namen we ons het afgelopen jaar voor? Hoe staan
we ervoor? Wat ging goed? Waar hebben we last van? Wat lukt ons niet? Wat moet er beter? Wat zeggen de
cijfers? Waar liggen de kansen? Hoe ontwikkelt onze markt zich? Wat hebben we nodig?
Met het beantwoorden van dit soort vragen wordt een 0-meting gemaakt.
Kortom, de werkelijke situatie wordt helder.
Tweede beweging
Vervolgens dient zich een tweede beweging aan. Er worden allerlei acties voor het komende jaar geformuleerd.
Denk aan aanpassingen, nieuwe investeringen, businessplannen, strategieën en jaardoelstellingen.
Er worden knopen doorgehakt en de opbrengst wordt vertaald in een programma en planning voor het komende
jaar.
Kortom, de gewenste situatie wordt helder.
Derde beweging
De ervaring leert dat bovenstaande bewegingen vaak onvoldoende blijken voor fundamentele ontwikkel- en
groeistappen. Er is een derde, allesbepalende beweging noodzakelijk als je de ambitie van de organisatie waar wilt
maken. Deze beweging komt alleen op gang als de volgende vraag gesteld mag worden:
Wat is het aandeel van ons als leidinggevenden in de actuele organisatiethematiek?
Deze vraag beantwoorden is een zoektocht waarin men probeert te achterhalen hoe en of er wel afdoende
gestuurd wordt op de essenties van organisatie-, leiderschaps-, team en persoonlijke ontwikkeling.
Hierdoor wordt helder welke ontwikkelstappen de leidinggevenden zélf te maken hebben.
Als deze vraag niet gesteld mag worden, zal het huidige evaluatiemoment vermoedelijk verdacht veel gaan lijken
op het moment van het vorige jaar: andere voorvallen, zelfde thematiek.
In het beantwoorden van deze vraag ligt dus het ‘zaadje’ voor de heisessie van het komende jaar besloten.
Ontmaskerende vraag
Toegegeven, de vraag ‘wat is het aandeel van ons als leidinggevenden in de organisatiethematiek?’ is een
ontmaskerende vraag. Het legt de graad van leidinggeven én de volgende ontwikkelstap bloot van zowel het
individu (leidinggevende) als van het collectief (managementteam). Pas als deze stap gemaakt wordt, ontstaat er
daadwerkelijk een andere beweging in de medewerkers en teams en transformeert de organisatiethematiek.
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Hoe werkt de SAMI-health-check?

Om de meeting tot een succes te maken, zullen we aan het werk moeten. We zullen beiden een specifieke bijdrage
moeten leveren.
Jullie bijdrage
Stap 1 is dat jullie de ‘werkelijke situatie’ meenemen. Jullie zijn de ervaringsdeskundigen
en weten hoe het er bij jullie aan toegaat. Voorafgaande en als voorbereiding op de
meeting krijgen jullie een beknopte vragenlijst (6 vragen) waarin je uitgedaagd wordt
successen en knelpunten te formuleren.
Mijn bijdrage
Ik neem de ideale situatie’ mee. Dat betekent dat ik de SAMI®-modellen
(Gaaltije2, Pyramid, Laavvu en de SAMI-leiderschapsschijf) meeneem en
uitleg. Ze geven de essenties weer van organisatie-, leiderschaps-, team- en
persoonlijke ontwikkeling.
Bezield gesprek
Tijdens mijn uitleg, leggen jullie voortdurend de link met jullie organisatie. Is het
besproken onderdeel op orde? Is er aandacht voor? Wordt erop gestuurd? Hoe
dan? Wat zijn hier de consequenties van? Jullie stellen de vragen die in je
opborrelen. Dat zorgt voor een krachtige leeromgeving.
De succes- en de pijnpunten komen boven. Het managementteam wordt zich ervan
bewust op welke essenties er onvoldoende gestuurd wordt.
Als voorbeeld de SAMI-gaaltije1/2 [figuur 1].
Een model dat zichtbaar maakt welke lagen een leidinggevende ‘in zijn blikveld’
behoort te hebben én waar hij op zou moeten sturen.
Last, gedoe en storingen op de werkvloer (bovenste laag) vinden hun oorsprong
uiteindelijk altijd in de laag van de drie basiswetten. Maar heeft de leidinggevende
deze wel in zijn vizier?
De toegevoegde waarde
Door deze vormgeving zijn de werkelijke en de gewenste situatie
tegelijkertijd in één ruimte, waardoor:
• dysfunctionele patronen en systeemdynamieken ontmaskerd kunnen worden;
• er een systemische diagnose gesteld kan worden;
• duurzame oplossingen binnen handbereik komen;
• hefbomen tot ontwikkeling en groei blootgelegd worden;
• er een hogere graad van leidinggeven ontwikkeld kan worden;
• de kwaliteit van de evaluatie opgewaardeerd wordt.

Figuur 1: De onderste lagen
resoneren onverbiddelijk door tot
‘aan de oppervlakte’.
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‘Met het oog op de wereld van morgen’
Gebruik
De SAMI-health-check zet je in als …:
• je wilt weten hoe je organisatie/team er werkelijk voor staat;
• je voor ingrijpende keuzes of besluiten staat;
• je transitie, ontwikkeltrajecten of fusietrajecten vorm moet geven;
• je storingen, ruis, gedoe (pesten op de werkvloer) in je sociale systeem op wil ruimen;
• je met je organisatie, teams en/of medewerkers een ontwikkelstap wilt maken;
• jij je wilt voorbereiden op naderende turbulente tijden;
• jij je realiseert dat je huidige inspanningen niet de gewenste resultaten opleveren;
• je een sociaal systeem wilt bouwen waarin iedereen tot zijn recht komt;
• je het ziekteverzuim terug wil dringen;
• je nieuwsgierig bent naar de voorwaarden voor inspirerende ontwikkelgesprekken;
• je niet begrijpt waarom eigenaarschap, zelfsturing en zelforganisatie onvoldoende van de grond komen;
• je een constructief feedbackveld wilt bouwen.
De volgende stap
Evaluaties en/of reflecties staan niet op zich.
Er zullen zich per definitie ‘volgende stappen’ voor jou en je managementteam aandienen.
In deze volgende stappen ligt dé sleutel tot ontwikkeling en groei van jullie organisatie, de teams en medewerkers.

De SAMI-pyramid:
Een model dat de harde kant van
organisatieontwikkeling helder maakt.

De SAMI-laavvu:
Een model dat de zachte kant van
organisatieontwikkeling helder maakt.
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Q&A

Hieronder worden een aantal mogelijke vragen beantwoord. Staat je vraag er niet bij? Neem contact op.
Maakt de sector uit?
Nee, het SAMI-concept is een universeel concept voor sociale systemen en de SAMI-health-check is toepasbaar op
elk sociaal systeem.
Is het maatwerk?
Ja, jullie bijdrage en mijn bijdrage (2.1 en 2.2, pag. 5) garandeert maatwerk.
Welke varianten zijn er?
• In-company: neem contact op als je wilt weten of de SAMI-health-check voor jouw organisatie interessant is.
• Open inschrijving: schrijf je in!
Datum:
26 nov 2021
Tijd:
09.30-17.30 uur
Locatie:
Midden van het land
Investering:
€ 1225,- (ex-btw) p/p
Overig:
*Inclusief lunch, koffie, thee en het boek Leiderschap, laat liefde stromen.
*Na inschrijving volgt de uitnodiging met details.
*Laat het weer het toe, dan vindt er e.e.a. in de buitenlucht plaats.
*Min/max aantal deelnemers: 4-9
Literatuur?
• Leiderschap, laat liefde (uitgave 2020) stromen - voor alle sectoren.
• Op SAMI-expeditie in Onderwijsland - additioneel voor het onderwijs.
• Werkboek Leiderschap, laat liefde stromen – separaat.
Is er begeleiding mogelijk na de SAMI-health-check?
Zeker, de disciplines personal coaching, executive coaching, teamcoaching, organisatiecoaching, training en
consultancy kunnen hiervoor ingezet worden. De SAMI-concept is een diagnostisch, oplossingsgericht en
ontwikkelingsgericht concept.
Wat is het resultaat?
In een verbazingwekkend korte periode wordt glashelder wáár er wát ontbreekt, wat niet op orde is, welke
stappen gezet dienen te worden. Typisch aan de SAMI-health-check is dat deze diep gaat. Er wordt voortdurend
gezocht naar wat een probleem tot probleem maakt.
Einstein zei het al: ‘problemen worden niet opgelost op hetzelfde niveau als dat zij zich voordoen’. Door te
evalueren in het gespreksveld van de SAMI-health-check stelt de deelnemer zichzelf in staat eigen, onvermoede en
verrassende antwoorden te vinden. Deze antwoorden zullen vervolgens enorm bijdragen aan het leren,
ontwikkelen en groeien van de organisatie/het team/het individu.
“Servaas was a very dedicated coach who used all his expertise to understand each team member and the company
spirit in order to deliver a custom-made answer to guide us in the next steps of team building and improvement.”
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‘Met het oog op de wereld van morgen’
Bijlage 1: Over de opleider
Servaas Klute: gebiologeerd door beweging
Servaas Klute (1960) speelde vijftien jaar volleybal op eredivisieniveau 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.
Veel sociale systemen liepen niet goed. Verklaringen over ‘waarom het niet
beter kon’ te over. Maar feitelijk ontbrak de kennis om groepen en de
organisaties in hun leerthema’s te (bege)leiden.’
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 daar 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 SAMI-pelgrimages in Lapland (intussen al ruim 25) zijn ‘de kers op zijn taart’. Hij neemt dan ‘stadsmensen’
mee de wildernis in voor een training persoonlijk en functioneel leiderschap.
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.
Intussen is er ook een SAMI-Japan. Absoluut en onvergetelijk hoogtepunt was een training ‘deep learning’ in
een boeddhistisch klooster (Nagoya, Japan). De SAMI-harttriade, een van de instrumenten, kent in Japan
(Okinawa) zijn oorsprong.
Tijdens al deze avonturen is de SAMI-health-check geboren. Een ontmaskerend instrument voor sociale
systemen.
‘Met het oog op de wereld van morgen’.
SAMI-training
Röntgenlaan 7
6711 GH Ede
info@sami-training.com
+31 6 38 30 10 79
K.v.K. Arnhem 09149525
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