Masterclass Leiderschap in Veranderingsprocessen
Juiste leider(s) op de juiste plek op het juiste moment

Deze masterclass gaat in op de vraag wat passend leiderschap is bij wat voor organisatieveranderingen. Hoe
herken je een leider die op het juiste moment op de juiste plaats is? Past de stijl van leidinggeven (nog) bij de
veranderingen in jouw organisatie? Wat betekent dit voor jou, voor de organisatie, voor de veranderingen? In
deze masterclass gaan we samen lerend, samenwerkend deze vragen beantwoorden.
Organisaties en gemeenschappen verkeren op
gezette tijden in een veranderingsproces, sommige
zelfs permanent. Dat vraagt veel van medewerkers én
leidinggevenden. Het vraagt vooral ook om het juiste
leiderschap bij al die veranderingen.
Passend leiderschap is van cruciaal belang voor
succes, dat leren ons de veranderwetenschap en de
leiderschapskunde. Soms is er een charismatische leider
nodig, dan weer gespreid leiderschap of juist helemaal
geen leiderschap. Laat medewerkers zelf de nodige
veranderingen tot stand brengen, zegt men dan. Maar
zelfsturing is niet in alle situaties toepasbaar. Er is geen
one-size-fits-all leiderschap in veranderingsprocessen.
Het komt erop aan de juiste leider(s) op de juiste
plek op het juiste moment te hebben. Dit inzicht roept
professionele vragen op:
1. Hoe analyseer je de aard van je organisatie en de
veranderingen die nodig zijn?
2. Hoe bepaal je wat passend leiderschap is bij jullie
veranderingen?
3. Hoe word of blijf je de juiste leider voor de
veranderingen in jouw organisatie? Wat kun je
versterken? Wat kun je beter vermijden?
4. Hoe vertaal je de kennis vanuit de masterclass door
naar jouw eigen situatie?
Deze vragen zijn leidend in deze masterclass met
werkcolleges.

Onderwerpen
Een veelheid aan leiderschap
Inmiddels zijn er verschillende stijlen leiderschap bekend,
van democratisch tot autoritair, van charismatisch tot
dienend en gedistribueerd. Ook wordt ingegaan op
‘leiderloos’ leiderschap en zelfsturing. Elk van deze
stijlen heeft zijn voor- en nadelen. Het hangt van de aard
van de organisatieveranderingen af welk leiderschap je
nodig hebt. Wat past bij jou?
Organisatie-uitdagingen en veranderdiagnose
Bij veranderingen komt het erop aan een goede diagnose
te maken: wat is er precies aan de hand, wat speelt er
zowel openlijk als meer verborgen in de onderstroom.
Deze diagnose is van grote invloed op de strategie van
het veranderingsproces, de keuze voor interventies en…
de gewenste leiderschapsstijl(en). Per fase kun je zelfs
een ander type leider nodig hebben of een mix! Wat is
bij jullie de ideale mix?
Politiek, charisma en macht
Een organisatie heeft altijd een ondergrondse dynamiek.
Daarin spelen zich verborgen en halfbewuste processen
af. Het is het domein van macht, beïnvloeding en politiek.
Elke veranderaar, elke leider krijgt hiermee te maken en
zal er gepast mee om moeten gaan om de veranderingen
tot een succes te maken. Hoe houd jij je staande?
Cultuur en ethiek
In de onderstroom spelen ook nog andere wensen en
emoties: de drang tot overleven, eigen moraliteit en de
behoefte aan plezier. Hoe dat in de praktijk gestalte
krijgt, is afhankelijk van de cultuur van de organisatie.
Daar vinden we de impliciete regels, mores en gewoonten van een organisatie, maar ook de expliciete normen
en waarden. Wie leiding geeft aan organisatieveranderingen krijgt met cultuur en ethiek te maken. Ook jij!
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Wat levert het je op?
Deelname aan de masterclass levert je veranderkundige
en leiderschapskundige kennis, inzicht en vaardigheden
op, die je direct kunt toepassen op jouw eigen organisatie
en jouw eigen leiderschap. Hiermee verhoog je direct
jouw veranderkundige leiderschapskwaliteiten.
Dit betekent dat je na de masterclass:
• Beschikt over kennis van theorieën over leiderschap
en organisatieverandering, maar ook kennis over hoe
leiderschap en organisatieverandering samenkomen.
• Inzicht hebt in de wijze waarop vormen van organisatieverandering samenhangen met stijlen van
leiderschap.
• Vaardigheden hebt opgedaan in het analyseren van
organisaties vanuit verschillende relevante perspectieven. En vaardigheid in het evalueren van eigen
leiderschap en dat van anderen.
• Deze kennis, inzichten en vaardigheden kunt inzetten voor de huidige (en ook latere) veranderingstrajecten waarbij je betrokken bent. Je zorgt voor
passend veranderkundig leiderschap.

Praktische informatie

Data

12 september 2019,
26 september 2019,
10 oktober 2019,
31 oktober 2019,
14 november 2019,
28 november 2019,
12 december 2019,
9 januari 2020,
23 januari 2020,
6 februari 2020,
5 maart 2020 en
19 maart 2020

Tijden

16.00 tot 20.00 uur

Locatie

Universiteit van Amsterdam en
externe locaties (in Amsterdam)
nog nader te bepalen. Hierover
volgt nog verdere informatie

Kosten

€ 3.895,- (inclusief catering en
diverse digitale studiematerialen).
Alumni van UvA AAGS, leden van
de Kring Andragologie en leden
van de AUV krijgen € 300 korting
en betalen € 3.595. Het cursusgeld
is vrijgesteld van BTW

Taal

Nederlands

Certificaat

Deelnemers ontvangen een
certificaat van deelname vanuit de
Universiteit van Amsterdam

Voor wie?
Dit programma is bestemd voor managers en consultants
die hun eigen kwaliteiten op hun gebied van leiderschap
en veranderingsprocessen willen updaten en daarbij een
totaaloverzicht van het gebied willen ontwikkelen. Zij
willen hun eigen professionele praktijk inbrengen én
verbeteren.Gezien het interactieve en intensieve
karakter van het programma is het maximum aantal
deelnemers 20.

Docenten
De masterclass wordt verzorgd door dr. Joep Schrijvers
en dr. Rob van Es.
In de masterclass is tevens ruimte voor gastsprekers,
afhankelijk van de leerbehoefte van de deelnemers.
Inschrijven
Inschrijven kan door het inschrijfformulier in te vullen.
Vragen over het programma? We vernemen het graag.
Neem contact op met Karin Rigterink E: k.rigterink@uva.nl
of Maartje Luinenburg E: aags-fmg@uva.nl,
M: 06 41508690.

aags.uva.nl/liv

Programma

Meer over de docenten
Dr. Joep Schrijvers

Module 1 - Starten en overzicht krijgen
(12 september 2019)

Kennis maken met elkaar en elkaars werk. Voor wat voor veranderingen
sta je? We behandelen een overzicht van theorieën Leiderschap en
Veranderingsprocessen in vogelvlucht.

Module 2 - Veranderkundig leiderschap
(26 september 2019)

Je verwerft inzicht in de verschillende vormen van leiderschap die in
veranderingsprocessen een rol kunnen spelen. Helaas geldt: one size
does NOT fit all.
• Wanneer heb je wat voor type leiderschap nodig bij welke
veranderingen?
• Wat is jouw voorkeur van leidinggeven?
• Wanneer ben je de juiste persoon op de juiste plaats?

Module 3 - Organisatie-uitdagingen analyseren
(10 oktober 2019)

Je krijgt inzicht in de organisatieuitdagingen waar veel organisaties nu
voor staan. We gaan deze voor de eigen organisaties analyseren en
typeren.
• Wat is de ‘plek der moeite’ van de organisatie?
• Welke interne en externe invloeden spelen er een rol bij?
• Waar heb je als veranderkundig leider wél en waar heb je amper
of geen invloed op?

Module 4 - De veranderdiagnose stellen
(31 oktober 2019)

Een belangrijke activiteit bij organisatieveranderingen is het maken
van een veranderkundige diagnose. Deze is van betekenis voor de
veranderstrategie en het leiderschap in het veranderingsproces.
We gaan deze diagnose (opnieuw) stellen voor het eigen verandertraject.
• Wat is een grondige veranderkundige diagnose?
• Hoe maak je een veranderdiagnose voor de eigen organisatie?
• Hoe houd je de bias in je diagnose zo klein mogelijk?

Module 5 - Een veranderstrategie ontwerpen
(14 november 2019)

De veranderdiagnose geeft aanleiding om tot een veranderstrategie te
komen. Hierin staan de uitgangspunten van de aanpak omschreven, de
aard van de interventies én het soort veranderkundig leiderschap dat op
diverse plekken en momenten nodig is. We gaan deze strategie (her)
ontwerpen.
• Wat is de veranderstrategie voor de eigen organisatieverandering?
• Welke vorm van leiderschap is er nodig?
• Wat betekent het antwoord hierop voor jezelf en de organisatie?
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Joep is veranderkundige en leiderschapshistoricus, lid van de Kring Andragologie
van de Universiteit van Amsterdam. Hij doet
onderzoek naar:
1. Leiderschap in organisatieveranderingsprocessen,
2. ‘Wijvenstreken’: politiek gekonkel van
vrouwen in leidinggevende posities,
3. Westerse leiderschapsadviezen door de
eeuwen heen (van Homerus tot Covey),
een intellectuele geschiedenis.
Belangrijkste publicaties:
Hoe word ik een rat?, 2002, Schiedam:
Scriptum. ISBN 9789055942558
Managementboek 2003.
Hoe raak je ze kwijt? Over ontspoorde en
slechte leiders, 2016, Schiedam: Scriptum.
ISBN 9789463190381.

Module 6 - Omgaan met politiek, charisma en macht
(28 november 2019)

Organisatieverandering heeft altijd een ‘politieke’ component. Het is
ook een proces van veranderingen in de machtsverhoudingen, van
beïnvloeden en beïnvloed worden. We gaan de ondergrondse processen
van de organisaties analyseren om tot tactieken te komen.
• Hoe werkt de politieke dimensie in organisaties überhaupt?
• Hoe houd je daar als veranderkundig leider rekening mee?
• Hoe kun je politiek opereren en wat betekent dat?

Meer over de docenten
Dr. Rob van Es

Module 7 - Inspelen op de cultuur en zelfrestricties
(12 december 2019)

In veranderingsprocessen spelen cultuurfactoren een grote rol. Ze
kunnen de veranderingen maken of breken. Elke veranderkundige
leider krijgt hiermee te maken. Om de situatie complexer te maken: wat
managers denken dat de cultuur is, kan heel anders zijn dan wat het in
de praktijk is.. Je leert scherper op de cultuur en zelfrestricties van de
eigen organisatie in te spelen.
• Wat is de cultuur volgens het management van de organisatie?
• Wat is de cultuur in de praktijk?
• Hoe geef je leiding aan cultuurveranderingen?

Module 8 - Benutten van informatie en technologie
(9 januari 2020)

Veel organisatieveranderingen hebben een ICT-component. Soms is
deze de aanleiding en soms het hart van de verandering. ICT wordt
ook gebruikt als veranderkundige interventie: ‘simulaties, virals, social
media, monitoring… Centraal in deze module staat de ICT in en rond de
organisatie.
• Waar moet je als veranderkundig leider rekening mee houden als ICT
onderdeel is van de veranderingen in je organisatie?
• Hoe maak je in je veranderstrategie goed gebruik van aanwezige,
nieuwe en informele ICT? Hoe kan het tegen de veranderingen
gebruikt worden?
• Wat betekent deze ICT-component voor je eigen veranderkundig
leiderschap?

Module 9 - Morele besluiten nemen
(23 januari 2020)

Moraal schrijft voor en ethiek reflecteert. En ondertussen gaat
alles verder volgens de moraliteit van alledag. Geregeld komen
veranderkundige leiders voor morele kwesties te staan en moeten
knopen worden doorgehakt. We verkennen morele kwesties in
organisatieveranderingstrajecten op basis van een analysekader.
Hiervoor reiken wij een ethisch-conceptueel kader aan.
• Welke ethische benaderingen zijn er?
• Hoe pak je moreel-veranderkundige kwesties aan?
• Wanneer deug je als veranderkundig leider?
• Mag een veranderkundig leider vuile handen maken?
Hoe ga jij om met de morele dimensie van leidinggeven aan
veranderingen?
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Sinds 1998 combineert Rob twee functies:
1. Universitair docent Organisatiefilosofie bij
de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van
Amsterdam, RvanEs@uva.nl. Onderzoek
naar en onderwijs in de cultuur, ethiek en
politiek van organiseren.
2. Zelfstandig consultant Professionalisering
in organisaties en beroepen
www.robvanes.com
Opdrachten bij overheidsorganisaties,
bedrijven en non-profitorganisaties.
Specialiteit: ethiek, cultuur en politiek van
organiseren.
Belangrijkste publicaties:
Veranderdiagnose. De onderstroom van
organiseren, 2008, Deventer: Kluwer, ISBN
9013048292. Managementboek 2009.
Professionele ethiek. Morele besluitvorming
in organisaties en professies, 2011,
Deventer: Kluwer, ISBN 9789462760615.

Module 10 - Duurzaamheid inbedden in de verandering
(6 februari 2020)

Meer en meer ‘rekent’ de samenleving organisaties ‘af’ op
duurzaamheid. Elke verandering moet eraan bijdragen: maatschappelijk
verantwoord ondernemen en organiseren. Daarom is het van belang
deze ‘duurzaamheidseisen’ vanaf het begin te adresseren in de
organisatieveranderingen.
• Wat kopen we in en waarom?
• Hoe komen we tot producten en diensten?
• Aan wie leveren we die en waarom?
• Hoe kan ik hieraan verantwoord leiding geven?

Module 11 - Onderwerp in overleg met de deelnemers…
(5 maart 2020)

Onderwerp dat wordt gekozen in overleg met de deelnemers: waar is
nog behoefte aan?

Module 12 - Eindpresentaties
(19 maart 2020)

Leiderschap en veranderingsprocessen in je eigen organisatie.
• Deelnemers werken gedurende het programma aan het
vertalen van de behandelde inzichten naar het leiderschap en
veranderingsprocessen van de eigen organisatie of branche.
• Op deze laatste bijeenkomst presenteren zij in kleine groepen hun
inzichten aan elkaar en aan enkele gecommitteerden (academische
professionals).
• Uitreiking certificaten, borrel

Kring

Andragologie
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