
Trainingsbrochure 
Circulair leiderschap 

Leiden Volgen

Stroomlijning van sociale systemen

‘Voortdurend contact maken met jezelf, de ander(en) 
en het andere’



Introductie
Met het oog op de wereld van morgen realiseer jij je dat de vraag naar nieuw leiderschap 
– waarin menswaardigheid en de kwaliteit van de leefomgeving centraal staan – luider en 
luider wordt.  

In wat voor sector je ook werkt, je ontkomt er als (aankomend) leidinggevende niet aan 
kennis en ervaring op te doen met de vier pijlers van sociale systemen: organisatie-, 
leiderschaps-, team- en persoonlijke ontwikkeling. Ze vormen een complexe kringloop 
waarin belemmerende of versterkende loops ontstaan. Verandering in de ene pijler doet 
iets met de andere pijlers.  

Jij behoort tot de ‘leiderschapspijler’ en jouw acties en reacties dragen bij aan deze 
complexe kringloop. Natuurlijk wil je dat goed doen!

Voor wie 
De training is bedoeld voor (aankomend) leidinggevenden, managers, teamleiders, 
hr-managers kortom voor iedereen die leidinggeeft AAN anderen en die een serieuze 
ontwikkel- en groeistap wil maken.  

Je hebt zo je redenen waarom je deze training wilt doen. Dat kan een grote zorg 
voor de kwaliteit van onze leefomgeving zijn; een aversie tegen leiderschap dat de 
menswaardigheid onder druk zet, thema’s die ongewild op de verkeerde momenten de 
kop opsteken en waar je last van hebt of gewoon omdat je de ambitie hebt een serieuze 
volgende stap te maken. 

Jij beseft dat ‘wat-er-in-jou-werkt’ van grote invloed is op de overige pijlers. Je wilt 
jouw leiderschapspijler met behulp van de vier werkvelden voor circulair leiderschap 
– bestaande uit je attitude, je vaardigheden, je kennis van sociale systemen en je 
bekwaamheid om aan sociale systemen te werken – tijdens deze training onderzoeken en 
je wilt een koers uitzetten om een hogere graad van leidinggeven te ontwikkelen.

‘True leaders reflect and act’



Resultaat
Hoe meer je op zoek gaat en nieuwsgierig bent naar ‘wat er in je werkt’ – dat is een naar 
binnen gaande beweging – des te meer invloed dit heeft op je uitgaande bewegingen die 
je als leidinggevende zou moeten maken: je aanroepende, je sturende en je educatieve 
opdracht die je nu eenmaal naar je medewerkers toe hebt. 

Als je het serieus aanpakt:
• heb je in de vier werkvelden van circulair leiderschap – je attitude, je vaardigheden, je 

kennis van sociale systemen en je bekwaamheid om aan sociale systemen te werken – 
onvermoede stappen gezet;

• heb je jouw sensitiviteit om situaties te lezen en je handelingsbekwaamheid om op die 
situaties te acteren en te interveniëren vergroot;

• heb je vanuit het perspectief van sociale systemen ‘een bak kennis’ over de 
essenties van en de relaties tussen organisatie-, leiderschaps-, team- en persoonlijke 
ontwikkeling gekregen;

• heb je tijdens de training veel ervaren over organisatie-, leiderschaps-, team- en 
persoonlijke ontwikkeling. De trainingsgroep zal dit namelijk in een parallelproces 
doorlopen;

• ben je veel beter in staat beweging los te maken (op de plekken waar het vast zit), 
beweging op gang te brengen, op gang te houden en zelfs te vergroten in jouw sociale 
systeem;

• heb je leren werken met de typische SAMI-modellen en instrumenten die er in ieder 
geval voor gaan zorgen dat je niet snel met je mond vol tanden komt te staan;

• heb je een hogere graad van leidinggeven bereikt.

Voorbereiding
Bij elke trainingsdag hoort een voorbereidende opdracht om het optimale uit de training 
te halen. Je krijgt hiervoor de noodzakelijke formats toegestuurd. Deze voorbereiding kost 
je niet meer dan een half uur per keer.

‘True leaders reflect and act’



Programma

Dag 1  Organisatieontwikkeling
  Voorbereidende opdracht: je maakt een organisatieprofiel. 
   
  Route van de dag

• Programmaoverzicht
• Kennismaking + korte weergave van je organisatieprofiel
• Instrument: 3-werkelijkheidsgebieden
• Leervragen
• Opbouw van een sociaal systeem:

 Д Instrument: Gaaltije 2
 Д Instrument: het intern kompas
 Д Instrument: doelstellingenhuis
 Д Instrument: persoonlijk leiderschap

• Contemplatie: welke acties ga je in gang zetten in jouw organisatie?
• Afsluiting

Dag 2  Leiderschapsontwikkeling
  Voorbereidende opdracht: je ‘scant’ een aantal leidinggevenden binnen   
  jouw sociale systeem.

  Route van de dag
• Volgen <> leiden
• Instrument: de kennisbronnen
• Instrument: de petten en ankers
• Instrument: vervormingen en uitdagingen
• Ordenings-, uitwisselings- en positioneringsopgave
• Contemplatie: welke beweging ga je in gang zetten in jouw leiderschap? 
• Afsluiting

Dag 3  Teamontwikkeling
  Voorbereidende opdracht: je beschrijft een teamprofiel van het team/de   
  teams waar jij leiding aan geeft.

  Route van de dag
• Instrument: fases van teamontwikkeling
• Opdracht per fase
• Leiderschap per fase
• Breng ik voldoende?
• Werken met collectieve thema’s
• Contemplatie: wat is er nodig in jouw team(s) en welke beweging ga je in 

gang zetten? 
• Afsluiting

‘True leaders reflect and act’



Dag 4  Persoonlijke ontwikkeling 
  Voorbereidende opdracht: je vraagt een aantal intimi en collega’s feedback   
  te geven op jouw ontwikkeling.

  Route van de dag
• De SAMI-spiegeltriade

 Д De SAMI-kennisbronnen
 Д Mijn natuur
 Д De SAMI-leiderschapstriade

• Contemplatie: welke beweging ga je in gang zetten in jezelf?
• Afsluiting

Dag 5  De finale

  Route van de dag
• Opening
• Je presenteert:

 Д Waar je vandaan komt
 Д Wat de training met je organisatie, leiderschap, team en met jezelf 

gedaan heeft
 Д De komende stappen die je binnen jouw sociale systemen gaat maken

• Afsluiting

‘True leaders reflect and act’



Met een knipoog naar transformatie sluiten we graag af met een eeuwenoude Sami-
wijsheid:

‘Jodi lea buoret go oru’ 

Het is beter op reis te zijn dan jezelf op één plek vast te zetten.

SAMI-training

SAMI-training

@SAMI-training

www.sami-training.com

Neem contact op met:
Servaas Klute
+31 638 30 10 79
servaas@sami-training.com

Specificaties

Omvang:
 
Tijden:

Locatie:

Inclusief:

Investering:
  
Data:

Inschrijving:

5-daagse training verdeeld over 4 maanden

09.00 - 17.00 uur

Midden van het land

Boek en werkboek: Leiderschap, laat liefde stromen
Lunch, koffie/thee

€ 2900,- excl. btw

Dag 1: 9 september 2022
Dag 2: 30 september 2022
Dag 3: 21 oktober 2022
Dag 4: 11 november 2022
Dag 5: 9 december 2022

Hier

Liever een in-company variant? Dat is zeker mogelijk, neem contact met ons op voor 
meer informatie.


