
INFORMATIE
voor leidinggevenden die een bewuste keuze
willen maken 

Een van jouw medewerkers wil graag deelnemen aan de training Ruimte houden
voor innovatie van Ruimtehouders. De inhoud van de training staat uitgebreid
beschreven op de site, maar als leidinggevende wil je ook graag weten of dit nu
de juiste training is. Is de training vooral van betekenis voor de medewerker zelf
of helpt het de organisatie ook verder?

Er zijn tal van workshops, trainingen en opleidingen en het is soms lastig in te
schatten wat het precies oplevert; wat iemand gaat leren en welke verandering
dat teweeg brengt in de organisatie. Past het bij de richting die jullie als
organisatie op willen? En is het deze investering waard? Als leidinggevende heb je
hierin keuzes te maken en daarom hebben we wat informatie op een rij gezet.

Heb je vragen of wil je even sparren? Neem gerust contact met ons op!

Hilde Swets | hilde@ruimtehouders.nl
Roos van der Voort | roos@ruimtehouders.nl  

https://www.ruimtehouders.nl/programma/leidinggeven-aan-verandering/


WAT HET JULLIE BRENGT 
Wanneer jouw collega deelneemt aan onze training, dan heeft dat een opbrengst
voor de ontwikkeling van deze collega én het levert ook iets op voor jullie
organisatie. Daarmee ondersteunt het jou als leider bij vernieuwing en verdere
ontwikkeling van de organisatie. 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Jouw collega...
> leert zichzelf beter kennen en groeit in persoonlijk leiderschap;

> leert technieken om anderen in een vernieuwende beweging te kunnen  
   begeleiden;

> leert te bewegen in het onbekende en het vertrouwen in het onbekende groeit;

> kan met weerstand omgaan en weet patronen te doorbreken;

> ervaart energie en plezier met collega’s door de beweging die ontstaat;

> ontwikkelt een nieuwe visie op veranderen en gaat met een innovatievraagstuk
   binnen jullie organisatie aan de slag.

Veel mensen willen het anders en er zijn tal van ideeën en initiatieven die inspiratie
bieden. Maar wanneer je in je eigen context iets wilt veranderen, is dat toch vaak
ingewikkeld. Mensen zijn gehecht aan manieren van doen, voelen zich vertrouwd bij
wat ze kennen. Op zich niet erg, maar als organisatie is het cruciaal om in
ontwikkeling te blijven en in te spelen op wat er om je heen gebeurt.
Toekomstgerichte organisaties zijn flexibel en wendbaar; kwaliteiten die ontstaan
wanneer medewerkers verandervaardig zijn en belemmerende patronen bij zichzelf
en anderen kunnen doorbreken. Hoe doe je dat dan? Hoe kun je samen met
collega's tot verandering komen? Wat kun je anders doen, zodat je andere
resultaten krijgt? Daar gaan onze trainingen over.
Vanuit Ruimtehouders werken we met de golvende veranderstrategie; een manier
om op een vernieuwende manier te veranderen, waarbij je de verandervaardigheid
van teamleden ontwikkelt en de innovatiekracht vergroot. Een manier waarmee je
jouw eigen praktijk anders kunt vormgeven en collega’s kunt begeleiden in
verandering. 



ORGANISATIEONTWIKKELING

> Focus op doorontwikkeling en veranderen ligt soms nog alleen bij de leider. 
   Met deze training zullen meer collega’s het belang van veranderen ervaren,
   uitdragen en aansporen. Zo wordt veranderen meer en meer vanzelfsprekend in
   de organisatie;

> Jouw collega gaat op een vernieuwende manier aan de slag en creëert een
   verandering in de eigen context. Niet alleen is de verandering zélf van waarde,
   het geeft ook een impuls in de organisatie;

> Nieuw gedrag leren vraagt oefening en begeleiding. Dit kun je als leidinggevende
   vaak niet allemaal zelf verzorgen, dus dan is het fijn wanneer jouw collega hierin
   voorbeeld is en andere collega's kan begeleiden. Het bevordert een lerende
   cultuur, de ontwikkeling van andere teamleden en het team als geheel;

> Collega's ervaren energie, plezier en flow door de beweging die ontstaat. Dit kan
   op vele manieren een positieve uitwerking hebben, zoals een prettige werksfeer,
   lager ziekteverzuim, positief imago (aantrekkingskracht als werkgever) en betere
   (team)prestaties;

> Teamleden die verandervaardig zijn, zorgen voor een team met meer flexibiliteit,
   veerkracht, wendbaarheid en innovatiekracht.

> Meer verandervaardige teamleden = meer lerend vermogen = meer 
   innovatiekracht

www.ruimtehouders.nl


