
Trainingsbrochure 
Intern kompas 

Stroomlijning van sociale systemen

‘Tegelijkertijd is zo’n reis gekkenwerk als ik dit zonder kompas, stafkaart 
en goede uitrusting zou doen. Dan wordt richting kiezen ineens een 

groot probleem’



Introductie
Sociale systemen zijn altijd onderweg naar ‘iets’ toe. Als je met jouw sociale systeem 
vanuit een bepaalde bezieling, bevlogenheid en ambitie dit ‘iets’ wilt bereiken, ontkom 
je er niet aan een gemeenschappelijk vertrekpunt en een gemeenschappelijke stip op de 
horizon te zetten. 
Maar dan ben je er nog niet. Je zult ook de wijze waarop je met elkaar onderweg wilt zijn, 
moeten formuleren.

Een krachtig intern kompas stelt je in staat een valide doelstellingenhuis te bouwen. 
Is dat belangrijk dan? Zeker! Het interne kompas en het doelstellingenhuis richten de 
beschikbare individuele en collectieve energie van je sociale systeem.

Elk sociaal systeem dat het beschikbare individuele en collectieve talent tot ontwikkeling 
wil brengen en waarin samenwerking hoog in het vaandel staat, heeft zo’n intern kompas 
nodig om in stroomlijn te kunnen functioneren, om de gewenste resultaten te behalen en 
om haar levensduur te verlengen.

Het ontwikkelen van een gezamenlijk intern kompas en vervolgens je medewerkers erop 
aanroepen, aansturen en begeleiden zou de topprioriteit van elke leidinggevende moeten 
zijn.

Voor wie
De training is bedoeld voor (aankomend) 
leidinggevenden, managers, teamleiders, hr-
managers, kortom voor iedereen die leiding geeft 
AAN anderen en die een stevig richtinggevend 
fundament onder hun sociale systeem willen 
aanbrengen. Hoe jouw medewerkers straks gaan 
‘lopen’ wordt bepaald door de kwaliteit van het 
interne kompas.
Deze training is dus bedoeld voor leidinggevenden 
die daadwerkelijk een intern kompas willen 
maken.

Voorbereiding
Tijdens de training gaan we het interne kompas 
uitdiepen. Maar als voorbereiding krijg je 
een niet te onderschatten voorbereidende 
opdracht mee. Je gaat aan het werk met jouw 
persoonlijke interne kompas. Hoe serieuzer je 
deze opdracht doet, des te meer baat je er tijdens 
je leidinggevende loopbaan bij hebt. Je krijgt voor 
deze opdracht een format waarlangs je tot jouw 
eigen antwoorden komt.

‘True leaders reflect and act’



Resultaat
Naast veel kennis over het interne kompas, zal jij je van veel zaken bewust worden.

De ervaring leert dat zo’n intern kompas van grote invloed is op:
• de kwaliteit van leidinggeven;
• het vrijmaken en richten van de beschikbare energie;
• het welzijn, welbevinden, de veiligheid en het vertrouwen;
• de saamhorigheid en samenwerking;
• de communicatie;
• de teamontwikkeling;
• het eigenaarschap, de zelfsturing en de zelforganisatie;
• het bouwen van een valide feedbackveld;
• het zelfreinigend en zelflerend vermogen binnen je organisatie;
• en direct en indirect op het bereiken van de gewenste resultaten.

Wat het precies wordt en in welke mate, bepaal jij. Het is immers jouw sociale systeem.

Programma
We doorlopen deze dag de volgende route:
• Kennismaken
• SAMI-waardenfundament 

Waarin grote thema’s idealisme, materialisme, uniformiteit en diversiteit in een 
ontwikkelperspectief gezet worden.

• Universele waarden > universele drijfveren > persoonspecifieke drijfveren > 
persoonlijke ontwikkeling 
Waarin de relaties tussen de genoemde grootheden gelegd worden.

• Waar bestaat een intern kompas uit? Wat is de functie?
• Hoe ziet een compleet intern kompas eruit? Hoe omschrijf je de verschillende delen 

van een intern kompas?
• Langs welke werkvorm (volgordelijkheid) ontwikkel je dit met je medewerkers?
• Wat kan je in dit proces voorspellen?
• Hoe ga je dit binnen jouw werksituatie vormgeven?
• Hoe hou je het levend? Hoe stuur je erop?

‘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:

1-daagse training

09.00 - 17.00 uur

Midden van het land

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

€ 580,- excl. btw

1e mogelijkheid: 27 mei 2022 
2e mogelijkheid: 14 september 2022

Hier

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


