
Als ervaren leider weet jij precies hoe je je organisatie en team 
economisch, financieel en commercieel moet leiden. Maar haal 
je ook alles uit het geheel? Uit je mensen, uit je organisatie, uit 
jezelf?

Systemic Business School is er voor jou wanneer je klaar bent 
om iets toe te voegen aan je leiderschapsstijl. Onze opleiders 
en coaches leren je uitzoomen en anders kijken. Systemisch 
inzicht geeft jou een wereld aan nieuwe tools om jouw persoonlijk 
leiderschap te versterken!

De kracht van systemisch leiderschap 
Systemisch leiderschap heeft zich de afgelopen 20 jaar 
ontwikkeld en heeft haar waarde inmiddels bewezen. Talloze 
leiders op verschillende plekken en in prachtige rollen kiezen 
er vandaag de dag voor om hun organisaties, projecten en 
teams op een systemische manier te leiden. Niet alleen groei 
jij als leider, het hele systeem waar je leiding aan geeft, wordt 
vitaler, productiever en gelukkiger. 

De trainingen en opleidingen van
Systemic Business School

Systemic Business School geeft leiders compleet nieuwe tools om te werken met en in het 
geheel. Vind de training, workshop of leergang die bij jou past!

Systemisch leiderschap is een uitstekende aanvulling op de 
leiderschapsstijl die je hebt.  Je ontdekt hoe je verbinding vindt, 
in en om de organisatie, en samenhang creëert. Je begrijpt 
hoe jij je team kunt inspireren en dragen. Je ondervindt hoe 
jíj je gedragen zult voelen door een organisatie die vanuit 
samenhang beweegt. Dan verandert alles! 

Systemisch leiderschap brengt je nieuwe inzichten. Je gebruikt 
voortaan je hoofd én je hart. Je kijkt naar het geheel, maar ook 
naar je medewerkers – en de schat aan wijsheid die zij met zich 
meedragen. Vanuit die samenhang kunnen jouw organisatie en 
de mensen daarbinnen zich werkelijk duurzaam ontwikkelen.

Deze opleiding
heeft  mij bewust 
gemaakt van mijn 
natuurlijke principes

Direct naar opleidingen

Aanbod Over ons Contact

Systemic Business School
Slim leiderschap voor leiders in een complexe omgeving

Systemic Business School is dé plek waar aanstormende en gevestigde leiders zich gedragen en begrepen 
kunnen voelen. Je bent in handen van professionele opleiders en coaches die niet bang zijn voor de 
uitdagingen en complexiteit die jij in je werk als (interim) leider ontmoet. Die jou weten mee te nemen in 
een systemische manier van weten, zijn en doen, waardoor jij jouw weg als leider geïnspireerd en energiek 
kunt vervolgen.

Systemisch leiderschap 
geeft jou en jouw organisatie 
Verbinding 

Onze opleidingen
Van hoger management tot trainees: systemisch 
inzicht is een waardevolle toevoeging voor iedere 

leider. Systemic Business School biedt korte 
leergangen aan die passen bij jouw behoefte als 

leider in iedere fase van je carrière. 

Incompany training
Systemic Business School ontwikkelt ook interne 

leergangen op maat voor organisaties, live en 
online. We leggen de focus van de training daar 

waar jullie behoefte ligt. Laten we overleggen hoe 
wij de training het best passend kunnen maken 

voor jouw organisatie!

Aanbod Neem contact op

Systemic Business School

De trainers van Systemic Business School zijn ervaren (voormalig) leiders in uiteenlopende organisaties en 
teams. Systemisch werk heeft hen de tools gegeven hun leiderschap geheel anders te ervaren en uit te dragen. 
Met Systemic Business School leren onze trainers jou werken vanuit de verbondenheid van het geheel – en zo 

makkelijker en prettiger je doelen te behalen, samen met je team en organisatie.

Onze trainers werkten met leiders binnen uiteenlopende organisaties:
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Direct naar opleidingen

Slim leiderschap 
voor leiders in 
een complexe 
omgeving

Met deze opleiding
laten wij leiders én 
medewerkers in hun 
kracht te staan

Aanbod Over ons Contact
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Direct naar opleidingen

Het programma

De trainers

Praktische informatie

Praktische informatie

Toelating
Er is geen vooropleiding nodig om deel te kunnen nemen aan de leer-
gang Systemisch Business Leiderschap. Wel vragen we je na aanmel-
ding een korte motivatie te schrijven. Je hebt vervolgens een intakege-
sprek met een van de trainers. In dit gesprek verkennen we kort jouw 
ervaring. We bespreken waar je tegenaan loopt en wat je zoekt in deze 
leergang, zodat we zeker weten dat er over en weer een goede match 
is. 

De trainers
Deze leergang wordt gegeven door:
Barbara Hoogenboom
Marion Latour

Data
23 & 24 juni 2022 
7&8 sept 2022 
13& 14 okt 2022  
10&11 nov 2022 
15 & 16 dec 2022 

Prijs
Prijs €8950 vrijgesteld van BTW inclusief 32-uursarrangement
(incl overnachting). 

Locatie 

Trainingsaccomodatie: 
De Luwte, (Mennorode, Apeldoornseweg 185, Elspeet)
https://www.mennorode.nl/nl/de-luwte/

Overnachtingen Hotel Mennorode 
Apeldoornseweg 185 Elspeet

Aantal deelnemers
Minimaal 10 en maximaal 16.
Aanmeldingsprocedure
Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op onze website. Uiter-
aard is overleg vooraf mogelijk zowel per e-mail als telefonisch. Na aan-
melding ontvang je het verzoek per mail een korte motivatie te schrij-
ven. Daarna nemen we contact met je op voor een intakegesprek. 

Bijeenkomsten tijdens Covid-19-pandemie
Systemic Business School doet er alles aan om de richtlijnen vanuit de 
overheid ter voorkoming van de verspreiding van Covid-19 zo goed mo-
gelijk op te volgen. We werken steeds zoveel mogelijk conform de laatst 
bekende richtlijnen en mogelijkheden. Lees de actuele informatie over 
Covid-19 op onze website en/of neem persoonlijk contact met ons op

Adresgegevens
Systemic Business School
Middelberterweg 13a

Systemisch business leiderschap
Leiderschap in complexiteit voor de dag van morgen

Iedere organisatie heeft te maken met vraagstukken die niet meer alleen vanuit een manage-
rial, operationeel, HR of IT-domein zijn te bezien. Die niet op te lossen zijn met de vertrouw-
de manier van causaal en lineair analyseren, plannen, controleren en bijstellen. Wat doe je als 
jouw organisatie, jouw team, jouw dilemma vraagt om een bredere blik en een complexer be-
grip van wat er speelt?

Deze leergang is voor leiders die weten hoe economisch, financieel en commercieel te kijken 
en die daarnaast voelen dat er meer knoppen zijn waar je aan kunt draaien. Die hun gevoel 
durven volgen om vanuit samenhang hun organisatie naar een volgende stap te brengen. Voor 
leiders die voelen dat zij klaar zijn voor een update.

Vergroot je bewustzijn van de natuurlijke principes in systemen, naast wat je al kent en kunt, 
en versterk je leiderschap!

De leergang in vogelvlucht 
In deze leergang staat systemisch business leiderschap centraal. 
Dit betekent dat je leert kijken naar jouw team en jouw organisatie 
als onderdeel van een dynamisch systeem, alsmede als onderdeel 
van een groter, maatschappelijk systeem. We knippen de 
complexiteit niet op in oorzaak-gevolgrelaties, maar analyseren de 
complexiteit als geheel. Je hoeft de complexiteit niet plat te slaan 
om hem te kunnen doorzien en ermee te kunnen werken. 

Als deelnemer aan deze leergang onderzoek je tijdens vijf 
modules van steeds anderhalve dag de impact van systemen: 
zowel de natuurlijke kant van ecosystemen, als de hedendaagse 
bedrijfsmatige kant, als de collectieve en de intuïtieve groepskant.
Cruciaal in dit proces is jouw leiderschap. Jij bent immers het 
instrument vanwaaruit de impulsen gegeven worden. Je hoeft niks 
op te geven van wat je al kent of kunt, we nodigen je uit om iets toe 
te voegen.
 

Voor wie?
Deze opleiding is voor ervaren managers en ondernemers die 
minimaal acht jaar in een leidende rol werken en zich bereid voelen 
om toekomstige, lastige beslissingen te nemen om een werkelijke 
kanteling teweeg te kunnen brengen.    

Wanneer moet je deze opleiding wel doen

 • Wanneer je weet dat het potentieel van 
managementinstrumenten niet optimaal wordt benut, blokkeert 
of niet langer werkt naar behoren.

 • Wanneer je je uit elkaar getrokken of juist gevangen voelt door de 
toegenomen complexiteit.

 • Wanneer je je durft te verbinden aan de opgaven van vandaag. 

 • Wanneer je begrijpt of ergens voelt dat kwetsbaarheid en niet-
weten mogelijk krachtige sleutels zijn in de tijd van nu. 

 • Wanneer je het vermogen hebt of wilt ontwikkelen om voorbij je 
eigen begrenzing te kijken, te ontdekken, ervaren en te doen.

Wanneer moet je deze opleiding niet doen

 • Wanneer je kortetermijnoplossingen of quick fixes zoekt.

 • Wanneer je alles graag fijn en mooi wilt houden en de (soms 
rauwe) werkelijkheid niet onder ogen wilt zien.

 • Wanneer je vooral bezig bent om te kijken wie schuldig is en 
wie daarom de problemen moet oplossen of om die reden moet 
vertrekken.

 • Wanneer je denkt dat jij met jouw verhaal en verleden 
inwisselbaar bent of geen impact hebt.

 • Wanneer je je ego en je angst om fouten te maken meer ruimte 
geeft dan je kwetsbaarheid en je potentieel om te leren.

Het rendement
Deze leergang biedt jou de tools om succesvol te worden in 
samenhang met je omgeving en met je organisatie, met klanten 
en met leveranciers, met opdrachtgevers en met werknemers, met 
verleden, heden en toekomst:  

 • Leiderschap dat past bij een gezonde toekomst. 

 • Nieuwe vaardigheden en inzichten waarmee je jouw bedrijf, jouw 
team en jouw omgeving in beweging en in samenhang kunt 
brengen.

 • Een blijvende leiderschapsontwikkeling, waardoor niet alleen 
jij in beweging bent gekomen, maar de mensen om je heen als 
vanzelf ook.

De lesmethode
De lessen worden gegeven in vijf blokken van anderhalve dag, 
telkens van donderdagmiddag tot en met vrijdagmiddag. Hierin 
is naast kennisoverdracht veel ruimte om van en met elkaar 
te leren, te experimenteren en uit te proberen aan de hand van 
praktijksituaties. Daarnaast worden jullie als deelnemers een 
hechte leer- en oefengemeenschap, waarin je elkaar kunt helpen 
het geleerde toe te passen in de werkelijke wereld.

Vanuit co-creatie en gezamenlijk leiderschap ontwikkelen we 
zo een ‘collectieve intelligentie’, die in interactie kan uitgroeien 
tot meer dan de som der delen. Luisteren naar elkaar, met 
nieuwsgierigheid en met open vizier, zal dan resulteren in nieuwe 
energie, inspiratie, zienswijzen, doorzichten en inzichten.

De trainers
zijn ervaren leiders
in uiteenlopende 
organsaties

Het programma
Het programma richt zich op de paradoxale uitdagingen voor moderne leiders. Hoe kun jij 

daarin passend leiderschap nemen?

Uitzoomen en verbonden blijven

Uitzoomen en het grotere plaatje kunnen zien én verbonden 
blijven met alle individuen in je organisatie: dat is de eerste 

uitdaging voor moderne leiders. Je ontdekt hoe je kunt 
uitzoomen door te verbinden met jezelf, met jouw patronen en 
herkomst, en met jouw functie voor het geheel. Je leert dit toe 
te passen op jouw organisatie. Door zo met jezelf verbonden 

te zijn, ontwikkel je je vermogen om, heel onpersoonlijk, 
patronen en fractalen in alles te gaan zien (uitzoomen) én om 
verbinding met je mensen te maken, vanuit authenticiteit en 

compassie

Weerstand & fragmentatie:
het groeps-ik

Ruimte maken voor alles wat er is én focus houden op waar 
het echt over moet gaan, zonder uit te sluiten: de derde 
uitdaging. Je leert effectief werken met het collectief in 

plaats van met individuen. Met wederzijdse afhankelijkheid 
en diversiteit als krachtbronnen creëer je een uitdagende 

leeromgeving. Je ontdekt hoe je het potentieel van het geheel 
aanspreekt en benut in plaats van de delen te optimaliseren.

Vertragen om te versnellen

De kloksnelheid van je organisatie verhogen door regelmatig 
te vertragen: de tweede uitdaging. Hoe creëer je de setting 
(holding space) waarin alles op tijd is en er toch geen haast 

is, net als in de natuur? Hoe kun je niet ingrijpen, wachten en 
vertragen om te kunnen versnellen? Je leert zien wat zich dan 
toont en ontdekt welke patronen daarin van jou zijn en welke 

van de organisatie. 

Sensing the future & leading in
the now. 

Bezig zijn met het hier en nu én voortdurend oog hebben 
voor de lange termijn: de vierde uitdaging. Hoe doorbreek je 
het patroon van kortetermijndenken en hoe neem je bewust 

besluiten, ook in contact met de langere termijn? Welke 
impliciete boodschappen, van de huidige en toekomstige 

wereld, worden aan jouw organisatie gegeven? Wat vraagt dit 
van jullie organisatie? Wie zijn jullie voor de maatschappij, wat 
leidt jullie en hoe zijn jullie daarmee verbonden? Je leert oké te 
zijn met voorspelbaarheid en met onvoorspelbaarheid. En de 
toekomst te vertalen naar de praktijk van alledag, waarmee 

langetermijndenken (7 generations) rust en ruimte oplevert in 
plaats van haast en onmogelijkheden.

De opleiding 
geeft mij compleet nieuwe 
tools om mee te werken


