
Oriëntatie op jouw maatschappelijk leiderschap

Stap IN - de tijd is nu!

Voel je de urgentie om maatschappelijk van 
betekenis te zijn? Om impact te hebben op de 
maatschappij? Als (programma)leider, in welke 
positie dan ook, ben je zelf verantwoordelijk om 
leiding te nemen en de maatschappelijke relevantie 
te vergroten. Dat vergt focus, eerlijkheid en het 
loslaten van overtuigingen. Zodat je op een andere 
manier kunt samenwerken, creëren en doen. Met de 
eendaagse training Oriëntatie op jouw 
maatschappelijk leiderschap stap je in je eigen 
leiderschap en maatschappelijke relevantie.



Eendaags programma 

In dit eendaags programma doen we een verkorte versie van het driedaagse programma Stap IN. 
De inhoud bouwen we op langs drie ingangen.

Drie ingangen 

Oriëntatie op jouw maatschappelijk leiderschap is een eendaags programma voor 
programmamanagers, interim managers, directeuren en leiders, die werkzaam zijn in overheid en 
semi-overheidsorganisaties. Via drie ingangen versterken we jouw maatschappelijk leiderschap.

3. Opgave:  wat wil je in de wereld zetten? 
Met jouw opgave, motivatie en vermogen om jouw eigen makerschap in te zetten, kun je ook bepalen 
wat jij wilt doen. Wat jij in de wereld wilt zetten. Dat kan klein en fijn zijn, groots en grof, en alles 
daar tussen in.

Spannend speelveld 

Deze drie ingangen zijn alle drie relevant. Maar onderling en zelfs binnen elke ingang bestaat een 
spanningsveld. 

− De ‘ik’ is naast een gedreven persoon die naar buiten kijkt om de opgave te realiseren ook het 
‘spelende kind’. Beide zijn cruciaal. Dat ‘spelende kind’ kun je zien als de aanstekelijkheid om met 
anderen te co-creëren en iets moois te maken 

− Datzelfde geldt voor het ‘wij’, de mensen met wie je maakt. Maken is werk. Maar het is ook 
scheppen, uitproberen en falen. Het is lachen en terug- en vooruitkijken 

− De ‘opgave’ is ook een spanningsvol geheel. Van iets kleins en ogenschijnlijk onbetekenends tot 
meeslepend en groots. Van precies tot abstract. 
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1. Ik: wie ben ik als maker? 
Leiderschap is dingen doen, maken. Dat kan door 
concreet iets op te zetten. Maar ook iets of iemand in 
actie zetten, iets voor elkaar krijgen, valt onder doen. 
Maken of doen levert iets op dat wordt gezien en 
herkend. Iets dat kan verbeelden, kan troosten, kan 
richten. Jouw scheppende kracht is een noodzakelijk 
bestanddeel.  

2. Wij:  hoe werk ik samen met elkaar? 
Als je jouw droom en betrokkenheid inbrengt en de 
ander wil net iets anders, hoe kun je dan constructief 
samenwerken? Hoe bouw je voort op wat een ander wil 
en behoud je tegelijk jouw eigenheid? Wie zijn die 
anderen met wie jij co-creëert? Hoe verbind je je 
werkelijk met hen?



In jouw maakproces wringt het soms met andere personen en de opgave. De opgave zelf werkt soms 
als een interne criticus die je klein houdt en tegen je zegt: ‘De wereld veranderen ga je toch niet in je 
eentje doen?’ En dat klopt, de wereld veranderen doen we met anderen, met wij. Met wie ga je jouw 
droom delen?

De maatschappelijk opgave helpt het ‘wij’ een collectief te worden, een verhaal samen te delen en 
toe te eigenen. De uitvoering van je plan hoeft overigens niet altijd plaats te vinden in de 
buitenwereld. Jouw vervolgstap kan ook zijn dat je verder reflecteert over jezelf en de anderen. 
Werk van binnen dus.

Wat biedt deze dag?

Unieke mix 
Maatschappelijk leiderschap is steeds een unieke mix van reflecteren op het eigen leiderschap, 
gekoppeld aan de wens om maatschappelijk van betekenis te zijn. Deze twee elementen dagen 
elkaar uit. Ze versterken elkaar en maken elkaar betekenisvoller. 

Call als startmotor 
Stap IN is bedoeld voor jou als je een maatschappelijke call ervaart, die juist sterker wilt voelen én je 
jezelf wilt ontwikkelen op persoonlijk vlak. Wil je al een tijd iets realiseren met maatschappelijke 
impact en voel je dat dit beter kan? Met meer flow, meer samenspel, meer impact? Stap IN nodigt je 
uit blokkades en cynisme te overwinnen. Om je eigen ideeën over wat er moet gebeuren los te laten 
en samen met anderen te bouwen aan de opgave. Het kan betekenen dat je die opgave zelf, de 
maatschappelijke uitdaging, anders gaat zien. 

Streetwise
Alles wat we doen en ambiëren is verbonden met de realiteit: de wijsheid van de straat, van de 
gebruiker, van de inwoners, van de consument, van de afhakers, van de mensen met een rugzak. Of 
met de waarden van onze planeet, het ecosysteem. Dit vraagt om leiders die maatschappelijk 
leiderschap willen tonen. Daarom staat de realiteit in Stap IN centraal. Die is gediend met concrete 
acties. We nodigen deelnemers die te nemen. 
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Winnen is durven verliezen 
Stap IN maakt je bewust van je eigen conformiteit: het 
conformeren aan jezelf, aan de anderen met wie je 
samenwerkt, aan de opgave en aan de context waarin je 
opereert. Je werkt aan je eigen grenzen, aan het 
conformeren aan het systeem, aan weten versus het 
toelaten van niet weten. Zo krijg je tools om uit je bubble
te stappen. Je ervaart wat het je oplevert als je bereid 
bent te verliezen, de weerstand op te zoeken en je eigen 
call authentiek te verwoorden.



Alles wat we doen en ambiëren is verbonden met de realiteit: de wijsheid van de straat, van de 
gebruiker, van de inwoners, van de consument, van de afhakers, van de mensen met een rugzak. Of 
met de waarden van onze planeet, het ecosysteem. Dit vraagt om leiders die maatschappelijk 
leiderschap willen tonen. Daarom staat de realiteit in Stap IN centraal. Die is gediend met concrete 
acties. We nodigen deelnemers die te nemen. 

Werkprincipes 

Stap IN hanteert de volgende werkprincipes:

Onderzoekende aanpak 
Het is een illusie te denken dat iets ooit echt af is. Het is ook altijd anders dan je dacht.

Gericht op uitvoering 
Stap IN gaat er vanuit dat je de plannen ook realiseert. Daarom focussen we in het programma 
steeds op de volgende stap die je plan verwezenlijkt. Het uitvoeren is geen must. Je opgave hoeft 
zeker niet dezelfde dag af te zijn. Maar door aan de slag te gaan, kom je eerder tot de ontdekking 
waar je belemmeringen zitten.
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Wederkerigheid 
In Stap IN breng je jezelf in. Daarmee creëer je een proces van wederkerige afstemming en synergie 
met je omgeving. Zo ben je onderdeel van de vraag én van de oplossing. Dit vraagt om oprechte 
overgave aan het vraagstuk. Om in afstemming mee te maken wat het betekent als het anders gaat 
dan je dacht.

Gelijkwaardigheid 
Of je leider bent of gebruiker, deelnemer of begeleider, of je in de problemen zit in de 
achterstandswijk zonder werk en met veel schulden of je bent well to do, we zijn gelijkwaardig. Op 
basis van die gelijkwaardigheid kunnen we echt verbinden en de ander begrijpen en aanvoelen.

Samen is sterk 
Je bent deel van de community. Zo maken we met elkaar nieuwe combinaties van energierijke 
mensen en organisaties binnen en buiten de groep deelnemers. 

Blijvend netwerk 
Deelname aan Stap IN betekent ook dat je lid bent van de community. We streven ernaar twee tot 
drie keer per jaar een bijeenkomst te organiseren waarin deelnemers elkaar vertellen over de 
effecten, de aanpakken en resultaten van hun maatschappelijk leiderschap. Inspirerende 
bijeenkomsten, waar je de kracht van het collectief kan benutten en verder kunt bouwen aan je 
opgave en alles wat daar bij komt kijken. Werken met anderen, werken aan jezelf. De community 
maakt ook gebruik van een online social medium.

Voor de uitvoering van je plannen brengen wij ons netwerk in, of dat nu gaat over jezelf, over co-
creëren met anderen of over de inhoud van je plan. Voor dat laatste zetten we ons netwerk in de 
marktsector, overheid en gemeenschap in. En we helpen je aan potentiële financiers, business angels 
of andere investeerders.

Programma inhoud

1. Intake 

Van tevoren geef je schriftelijk aan voor welke opgave je je gesteld ziet, waar je een bijdrage aan 
wil leveren. Hier horen we jouw urgentie en ambitie om maatschappelijk leiderschap te versterken. Er 
is moed voor nodig om jezelf, de samenwerking en je opgave in te brengen. Door je keuze voor Stap 
IN heb je al een grote stap gezet. De intake is een bron voor feedback aan jou en het programma. 
We overleggen met jou wat jij uit Stap IN kunt halen. Op basis hiervan selecteren we specifieke 
maatschappelijke uitdagingen die een plek krijgen in het programma.

2. Chat en onderzoeksvraag

Na de intake hebben we met elke deelnemer een chat-sessie om jouw vuur voor deelname aan te 
wakkeren. Je formuleert jouw onderzoeksvraag, die je vervolgens in de aanloop naar het 
programma verder aandacht geeft. Ondertussen bouwen wij verder aan het programma, we kiezen 
een locatie op een streetwise-plek en benaderen gasten die in relatie staan tot de ingebrachte 
ambitie en urgentie van de deelnemers.
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3. Aan de slag 

Tijdens de training gaan we aan de slag met jouw kwaliteiten voor de drie ijkpunten: de opgave, het 
wij en het ik. Dit doen we aan de hand van de persoonlijke issues van de deelnemers. De een start 
met de opgave, de ander gaat meer aan de slag met zijn eigen persoon en de ander weer met het 
wij, met samenwerken.

Gedurende de dag maken we ruimte voor andere invalshoeken, zoals energetisch werk, loopbaan en 
zelfcoaching, inspirationeel leiden, coaching op sturen en doelen stellen, improvisatie en loskomen.

De volgende onderdelen zullen aan bod komen.

Het samenwerken; de gedeelde droom en werkelijkheid 
Hier staat ‘samen maken’ centraal. Wat is je droom? Durf je die los te laten van iets wat je zo graag 
wilt voor iets dat je samen maakt? Kan je vertrouwen op de uitkomst als je samen bouwt? Ben je je 
bewust wat je te brengen hebt en kan je jouw kennis en ervaring inbrengen?

Praktische info 

Programmabegeleiders:
Jeroen den Uyl 
Bart van Rosmalen 
Marlies Maas Geesteranus

Locatie: 

We kiezen nog een locatie uit. In de randstad, zo mogelijk in een bijzonder gebouw dat uitdrukking 
geeft aan maatschappelijk leiderschap.
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De mythe van de muze; het makerschap
Hier sta jij centraal. Jouw makerschap, jouw 
drijfveer om te creëren. Waar komt je vonk 
vandaan? Wat doet die vonk ontwaken en hoe 
hou je hem brandend?

De urgentie en de call; de opgave 
Hier stellen we jouw opgave centraal. Wat is je 
opgave, waar ben je toe geroepen? Hoe heb je 
die gehoord? Hoe sterk is de verankering met 
jouzelf? Wat is de maatschappelijke relevantie 
van de call? Waar zit de urgentie, wat is het 
beoogde effect? 



Investering: 
De investering voor deelname is €1.200,00 exclusief BTW. Daarvoor bieden we de intake en de 
begeleiding voor de dag, en nog twee tot drie meet-ups in het jaar na het programma. De prijs is 
inclusief eten. PE-punten kunnen worden verschaft.

Aantal deelnemers:
We gaan uit van minimaal 4 en maximaal 10 deelnemers.

Wie zijn wij? 

Oriëntatie op jouw maatschappelijk leiderschap wordt uitgevoerd door de volgende kerndocenten:

Jeroen den Uyl 
Betrokken visionair die ideeën graag omzet in actie. Hij heeft oog voor wat maatschappelijk 
leiderschap vraagt: een geweldig idee, een hoge mate van betrokkenheid bij de maatschappelijke 
opgave, een gezonde balans tussen vuur en spelen, tussen doorzetten en loslaten, tussen 
draufgängen en verbinden. Jeroen is coach en trainer van het centrum voor Maatschappij en 
Leiderschap en oprichter van Schatmakers. Hij bouwt leidersnetwerken en maatschappelijke allianties. 
Als  coach inspireert hij en verbindt zijn vuur.

Bart van Rosmalen 
Een interdisciplinaire man. Hij is musicus, schilder, lector aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht 
én begeleidt leiders om hun eigenzinnigheid en tegenkracht te versterken. Dat doet hij aan de hand 
van het door hem ontwikkelde begrip muzische professionalisering. Hiervoor heeft hij een ruim 
repertoire aan interventies gemaakt. De publieke waarde van professioneel handelen staat bij Bart 
voorop.

Marlies Maas Geesteranus
Zet haar sensitiviteit en scherpte in terwijl ze mensen begeleidt bij vraagstukken omtrent het werk of 
privé. Door haar brede coachervaring vindt ze altijd een ingang om de ander te helpen leiding te 
nemen over zichzelf en het vraagstuk. De middelen en werkvormen die Marlies inzet, zijn onder 
andere ontwikkeld op basis van theater, zijnsoriëntatie en systemisch werk.
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Info:
Centrum voor Maatschappij en Leiderschap
www.maatschappijenleiderschap.nl
06-10543056  
jeroen@maatschappijenleiderschap.nl


