
Coaching  
Bij toenemende complexiteit 

Anders denken en anders doen 
<<vrijdag 23 augustus>> 

 

Iedereen voelt wel aan dat top-down niet meer werkt, zodra de complexiteit 
toeneemt. 
Leiders vragen zich af wat dit betekent voor hun aanpak; wat doe je dan als 
leider anders? Stop je dan met managen? Geef je dan meer vertrouwen? Maar 
hoe houd je dan controle? En voor jou als coach; Hoe ondersteun jij de lijn en de 
medewerkers hierbij? 

In onze netwerksamenleving zijn vraagstukken zo complex, dat je vaak de 
uitkomsten ervan op voorhand niet kunt bepalen. Niet de systemen, maar 
mensen maken het verschil. Vrijwel alle maatschappelijke organisaties willen 
een beweging maken die dat mogelijk maakt.  

Ze zijn onderweg naar:  

• Meer bezieling en enthousiasme (in plaats van ‘hakken in het zand’)  
• Meer samenwerking en integraliteit (in plaats van ‘ieder voor zich’)  
• Meer veerkracht en eigenaarschap (in plaats van ‘naar boven kijken’)  

Hoe krijg je iedereen mee in deze beweging? Hoe voorkom je dat je gaat 
trekken en duwen? Dat je vooral hard aan het werk bent, terwijl je achter de 
feiten aanloopt?  

Zie je deze vraagstukken terug in jouw praktijk, dan is deze zomerschool echt 
iets voor jou!  

In deze zomerschool verdiepen we wat de andere essentie is, zodra de 
complexiteit toeneemt. We kijken naar hoe je anders kunt denken en wat je 
anders kunt doen.  
 



Onze bijzondere aanpak 
We brengen daartoe twee invalshoeken samen, waarmee je vastzittende 
patronen kunt doorbreken. Patronen, die bij jezelf beginnen. Patronen die je dan 
ook zelf kunt veranderen. Om zo nieuwe perspectieven te creëren.  
 
De eerste invalshoek zijn de stadia van verbindend leiden: 

¨ Hoe je valkuilen kunt vermijden 
¨ Hoe je je niet laat hinderen door triggers 
¨ Hoe je behoeftes en belangen van de ander en van jezelf verbindt 
¨ Hoe je kunt opstromen, als het vastzit en 
¨ Wat je kunt doen als de ander niet lijkt te willen. 

 
De tweede invalshoek is het kijken vanuit systemisch perspectief: 

¨ Hoe ziet het speelveld eruit? 
¨ Hoe is de onderlinge relatie? 
¨ Wat ervaar je als je daarin verandering brengt? 
¨ Welke plek neem jij als leider in? 
¨ Welke plek is het meest dienend? 

 
Hiermee brengen we het beste van twee werelden bijeen. In de ene wereld 
pakken we de zichtbare bovenstroom vast en kijken we heel praktisch hoe je 
met eenvoudige acties direct al patronen kunt doorbreken. In de andere wereld 
verdiepen we de onzichtbare onderstroom en kijken we naar wat er onder de 
vastzittende patronen zit.  
 
Die combinatie gaat ons helpen om te komen tot verrassende inzichten. 
 



Ons programma 
0830: Ontvangst met koffie 
0900: Thema: Stadia van verbindend leiden 
1200: Pauze en zomerlunch 
1300: Thema: Coachen vanuit systemisch perspectief 
1600: Samenvatting en reflectie 
1630: Afsluitende borrel 
 
Idee: Verleng zelf je programma met een overnachting voorafgaand of erna bij Kapellerput. 
 
Je opbrengst 
Na deze dag ben je klaar om met elan een start te maken na de zomervakantie: 

ü Je weet wat de toenemende complexiteit van je vraagt 
ü Je herkent de signalen van vastzittende patronen 
ü Je hebt een dieper inzicht in hoe jezelf vastzittende patronen in stand 

houdt 
ü Je hebt handvatten en tools waarmee jezelf vastzittende patronen kunt 

losmaken  
ü Je hebt inzicht in de werking van wetmatigheden van een systeem 
ü Je bent in staat om een vraagstuk vanuit systemisch perspectief te 

benaderen 
Hiernaast ontvang je: 

ü het boek ‘Groeien in leiderschap’ van Frans Wilms 
ü de Systemische Vragenwaaier van Nicki van Heugten (tool met meer dan 

70 vragen vanuit systemisch perspectief) 
 
 
Onze locatie 

 
Kapellerput, Somerenseweg 100 te Heeze 
 
 
Je Investering 
Je investering bedraagt €395,- (er is geen BTW verschuldigd)  



Je begeleiders  
Nicki van Heugten coacht en traint coaches in systemische 
interventies. Zij is eigenaar van bureau “Ja tegen Nu” en 
ondersteunt diverse organisaties bij 
ontwikkelvraagstukken van teams, leiderschap en de 
individuele medewerker. Samen met haar team is ze actief 
bij onder andere verschillende Gemeenten, Zaam Wonen, 

Rechtbank Maastricht, Krijtland Wonen, UWV, BASF en Staatsbosbeheer. Zij 
maakt patronen zichtbaar en bespreekbaar. Wanneer deze patronen 
belemmerend zijn werkt ze vanuit onschuld en acceptatie naar het loslaten. 
Haar uitgangspunt: Verandering en beweging komt na acceptatie. 
 

 Frans Wilms (MCM) is coach in leiderschap bij 
toenemende complexiteit. Hij coacht en traint bestuurders, 
directeuren en managers. Voorheen was hij onder meer 
bestuurder in de zorg en burgemeester. Hij was lid van 
diverse Raden van Toezicht. Frans is auteur van het boek 
‘Groeien in leiderschap’, waarin hij openhartig vertelt hoe 
hij met vallen en opstaan zelf als burgemeester en 

bestuurder geleerd heeft anders te denken en anders te doen. Hij coacht 
efficiënt en praktisch, afgestemd op de praktijk van alledag. 
Zijn uitgangspunt: Begin bij jezelf en doe het samen. 
 
Wat anderen zeggen over eerdere trainingen van Nicki  

• “Ik ben onder de indruk van het vermogen van Nicki om op invoelende en 
begrijpelijke wijze inzicht te verschaffen in wat anderen beweegt” (Rob 
Huijten, Global Head of Legal & Industry Affairs bij BASF) 

• “Ik heb ruimte gekregen om mij weer een stuk verder te ontwikkelen” 
(Willem Smid, coach & counselor) 

• “Het heeft mij echt geholpen in mijn eigen reis naar een beter mens en 
leider” (Michiel Sluijsmans, manager wonen & vastgoed Zaam Wonen) 

• “Nooit had ik verwacht dat de impact en kracht van een teamopstelling zo 
groot kon zijn” (Gian Kerstges, eigenaar Optimus Prime) 

 
Wat anderen zeggen over eerdere trainingen van Frans 

• ‘De tijd en energie die de opleiding me zou kosten viel reuze mee. Het 
heeft me juist energie gegeven.’ (Martijn Kerkhoff, uitvoerend bestuurder 
van Scoor Jeugdhulp) 

• ‘Het brengt me rust. Ik word er een fijner (gelukkiger) mens van en 
daarmee ook voor anderen.’ (Silvia Heijnen, drijvende kracht DOON-
communicatie) 

• ‘Ik heb ontdekt hoe diepgewortelde gewoontes, mechanismen en 
overtuigingen effect hebben op mijn functioneren in mijn nieuwe functie’ 
(Elvira van Bergen, directeur Heerlen STANDBY!) 

• ‘Het enthousiasme spat ervan af en dat werkt aanstekelijk.’ (Paul de Bruijn, 
Directeur Bestuurder HW Wonen) 



Meer informatie 
• nicki@jategennu.nl     
• frans.wilms@leiderschapsdomeinen.nl 

 
Aanmelden  
Vóór 16 juli; zo lang er nog plaatsen beschikbaar zijn: 

• www.jategennu.nl/zomerschool  
• www.leiderschapsdomeinen.nl/zomerschool 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


