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Een ander inzicht biedt ook een nieuw uitzicht….

Jouw reis en die van de organisatie…



Verschuivingen…o.a. meer naar….

Van top down naar meer
horizonale sturing en
networkorganisaties.

Van werkgeverschap; meer
naar een gemeenschap

van medewerkers.

Van resultaat gericht; meer 
naar waarden gericht, 
moreel leiderschap.

Van een taak- functie
gerichte visie; meer naar

een perspectief op de 
ontwikkeling.

Van op macht, positie en 
resultaat gerichtheid; meer 

naar maatschappelijk 
verantwoord leiderschap.



Leiderschap en (R)Evolutie…Veranderen! 

Wat ondertussen door velen gevoeld en gedacht wordt 
maar wat niemand hardop zegt….

Drie niveau’s van interventie: Inhoud, Relatie en de Persoon



Kwaliteit van het contact en de resultaten daarvan…



Stilstaan
om daarna in 
beweging te 

komen…





Persoonlijk & Waarden Gedreven Leiderschap….

Het Goede Leven… voor leiders, professionals en anderen

“Een heldere geest en een evenwichtige gemoed, onder alle omstandigheden.”



Het systeem 

Leefwereld 

Moderne organisaties en hun drijfveren
Moderne organisaties die ons gedrag (mede) bepalen

Vervreemding Verbondenheid

Procedures hebben het vertrouwen in elkaar vervangen.
(J. Habermas, 1981)



Wat leiders persoonlijk drijft…

1. Professionals (inhoud)
2. Ondersteuners (faciliteren)
3. Managers (regelen)
4. Inspirator (sfeer)

“Doe meer van wat werkt, stop met wat niet werkt!”



Betekenisvol, waarderend veranderen…

“Waardeer wat er reeds is, geef duidelijk aan dat het morgen beter kan en soms ook      
moet, neem zelf de verantwoordelijkheid en zoek daarin steeds de samenwerking.”

“The answer is in the room…”

Bron: o.a. Barrett & Fry (2005); Cooperrider & Whitney e.a. (2008), 2020; Masselink e.a. 2020.



Het drieluik van de duurzame verandering (3xV)

Vasthouden
(Waarderen)

1.

2.

3.

Waarderend Veranderen

Verwerpen
(Stoppen)

1.

2.

3.

Verwerven
(Veranderen)

1.

2.

3.
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Paardenredding, Marrum 2006





Paarden komen in beweging van 
paarden, mensen van mensen!



Paarden komen in beweging van paarden,
mensen van mensen!

De volgende stap in 
Persoonlijk en Waarden Gedreven leiderschap….

https://nl.linkedin.com/in/gabrielanthonio



Veel dank voor uw deelname!

Vragen? Neem contact op met HR Academy: 
T 020 - 582 66 00

E academy@mindcampus.nl

In samenwerking met


