Level up in leren en ontwikkelen –
uitdagingen in de publieke sector
– verticale ontwikkeling herkennen
en inzetten in het publieke domein
Hoe gaan we om met de
uitdagingen van deze tijd?
Ontwikkelstadia
– overheid
– maatschappij
– leiderschap
herkennen en gebruiken om
effectiever te schakelen

NSOB-rollen als ontwikkelstadia
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Organisatieontwikkeling gemeenten
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Internationaal erkend leiderschap expert
Auteur 'De verborgen dimensie van leiderschap' (2017) en
Auteur 'Leiderschap in verandering – samen doen wat ertoe doet' (2019);
beiden top 10 managementboek.nl
Trainer, executive coach; online en offline
Specialismen: Ontwikkeling op alle 3 dimensies van leiderschap: skill, stage
en state; Leadership Embodiment;
Trefwoorden: optimaal presteren onder druk; van stress naar flow; zinvol
handelen in complexiteit; effectieve communicatie; samen doen wat ertoe doet
Opdrachtgevers over Anouk: helder, humor, verbindend, doelgericht

De 3 dimensies van ontwikkeling
in leren en leiderschap
1 – Skill – Horizontaal –
Vakmanschap - bekwaamheid –
Organisatiebloem
2 – Stage – Verticaal –
Inclusiviteit – Maturity in learning &
leadership: Zinvol omgaan met
complexiteit
3 – State – Diepte –
Veerkracht – Zelf-regulatie: stress
naar flow, effectief onder druk,
embodiment & mindset

Skill kennen we wel,
Stage en State krijgen vaak te
weinig aandacht, terwijl ze juist
essentieel zijn voor effectief en
zinvol omgaan met complexiteit

Stage: Hoe gaan we om met de
uitdagingen van deze tijd?
Door (ook) aandacht te geven in de verticale ontwikkeling van adviseurs en
leiders in de publieke sector
Want zinvol omgaan met paradox, onzekerheid en complexiteit komt online bij
het volgende niveau van ontwikkeling
Schakelen tussen het grotere plaatje en details; tussen korte en lange termijn;

Stage ontwikkeling in het kort










Stage ontwikkeling = verticale ontwikkeling = achtereenvolgende niveaus in
menselijke ontwikkeling.
Iemands stage is een weergave van de capaciteit om zinvol om te gaan met
complexiteit
Zoals baby gaat van liggen, naar kruipen, naar lopen. Maar dan cognitie en
bewustzijn ook als we al volwassen zijn. Onze betekenisgeving, waardesystemen, en
ego-ontwikkelings-stadia.
Ook te herkennen en ontwikkelen in teams, organisaties en samenleving
een stage is een ongeveer-niveau van ontwikkeling. Iemands gedrag wisselt per
moment, afhankelijk van je staat van zijn en de situatie.

Voorbeelden
Misschien herken je onderstaande noties en vraagstukken?
• Hoe kan het dat er toch conflicten zijn binnen een team, ook na interventies op
teamontwikkeling
• Hoe kan het dat collega’s die op papier perfect passen, toch niet op hun plek zitten
na de werving
• Hoe kan het dat we zo verschillend omgaan met plotse grote verandering en
transities? En de een veel effectiever blijft in onzekerheid dan de ander.
• Hoe kan het dat je de hele dag constructieve gesprekken voert in je werk, maar het
met die ene collega altijd zo stroef gaat
• Hoe begeleid je verander-initiatieven met verschillende belangengroepen zo soepel
mogelijk?

Stage voorb. 1
waardesystemen
Spiral dynamics laat waardesystemen,
drijfveren, wereldbeelden zien. Niet wat
iemand denkt maar hoe iemand denkt.
Bekende methoden: spiral dynamics
(integral), managementdrives, drijfveren,
realdrives, etc
Opmerking: kleuren blauw en amber, en
geel en cyaan zijn dezelfde

Stage voorb. 2
Leadership Circle
The leadership Circle
(TLC) van Mastering
Leadership
onderverdeling in
Reactive en Creative
combi van skill en stage
en beetje state (reactief
– creative)

Stage
Er zijn dus binnen
stage verschillende
lijnen van ontwikkeling.
welke zijn de
belangrijkste?
wat kunnen we
ermee?
welke kennen we al?
welke hebben ook
(zelf-)assessment
methoden? Kosten
daarvan?

Kortom: Stage


Stage ontwikkeling = verticale ontwikkeling = achtereenvolgende niveaus in
menselijke ontwikkeling.

een stage is een ongeveer-niveau van ontwikkeling. Iemands gedrag wisselt per
moment, afhankelijk van je staat van zijn en de situatie.








te herkennen en ontwikkelen in teams, organisaties en samenleving
Iemands stage is een weergave van de capaciteit om zinvol om te gaan met
complexiteit

Stage-ontwikkeling is bruikbaar ...
1. in het begrijpen van maatschappelijke discussies en groepen mensen
2. in het op de juiste plek hebben van de juiste mensen
3. in het soepeler laten lopen van teams, ontwikkelprogramma's en innovaties

Opmerkingen Stage
1. Stage ontwikkeling kan je niet (volledig) plannen; 1 niveau duurt gemiddeld 5 jaar.
Veel mensen stoppen met ontwikkelen op deze niveaus (hoeft niet erg te zijn)
2. Stage ontwikkeling is aan te moedigen door de juiste steun en uitdaging
3. Hoger is NIET beter, het gaat om de goede match met de werkzaamheden
4. Zorgvuldig gebruiken, mensen horen toch snel een waarde-oordeel erin hoewel het
dat niet is. Optie om het horizontaal aan te bieden als drijfveren aan teams.
5. Hoger management zou dit wel mogen weten van zichzelf, mits goed begeleid
6. Vaak al veel nadruk op skill ontwikkeling (op zich goed), maar weinig kennis en
gebruik van stage en state ontwikkeling. Dit gaat ten koste van de effectiviteit,
menselijkheid en lerend vermogen van een organisatie.

Traject: Level up in leren en
ontwikkelen


Gezamenlijk 6 maanden traject (sept 2020 tot begin 2021) voor adviseurs,
ontwikkelaars, trainers, coaches en onderzoekers

met een maandelijkse (live) bijeenkomst van een dagdeel en daar tussendoor
opdrachten, webinars ook gastsprekers, en/of ander huiswerk zoals lezen of video's
kijken, toepassingen in de organisatie, uitproberen assessments

ondersteuning met de online academy door Anouk Brack waar ook alle materiaal
terug te vinden blijft

totale tijd-investering ongeveer 40 uur = 8 uur per maand = 2 uur per week max.

Vragen & Inzichten?

