
‘Dynamische tijden en leiderschap’ 

Een vernieuwende visie over anders omgaan met verandering en crisis



Empowering you to change 
naturally.

Everyone is a natural. 
Bewustzijn over jouw unieke kracht, helpt je 
koers houden. Welke verandering er ook op 
je pad komt. De basis voor energiek werken 
en leven. 



Inzichten geven in:

Wat is onze huidige realiteit?

Wat doet dat met ons?

Welke uitdagingen brengt dat ons als leidinggevende?

Zelfmanagement (Meten = Weten)

Management in rood

Omdenken naar 'Dienstbaar leiderschap in blauw'

Uitnodiging tot leren en ontdekken (45 min)

Doel van deze workshop





We leven in een tijdperk van veranderingen



Huidige beleving als gevolg berichten media 

Gevoel van constante crisis 



Wat doet dat met ons?



Indicaties van werkdruk 
Burn-out   

kost 
gemiddeld 

€60.000 
p.p. per jaar

70% van alle 
verandertrajecten 

reorganisaties 
mislukken

60-80%
van het verzuim 

heeft geen 
fysieke oorzaak

25% professionals 

had vorig jaar een 
arbeids-conflict

1 op 6
werknemers heeft 

arbeid gerelateerde 
slaapstoornissen

Scherpe wisselingen 
in vraag en aanbod 

personeel Burn-out 
Onderzoek ASR aug 2021
In Nederland leiden 1.3 

miljoen mensen aan 
chronische vermoeidheid 

burn-out. 

90% van alle 

start ups 
mislukken

9% van de 

werknemers 
is betrokken 



Hoe kunnen we onszelf en onze mensen versterken en anders laten omgaan met 

verandering, dynamiek en crisis?

Hoe kun je zorgen voor meer synergie, productiviteit en plezier in jouw organisatie?

De mens is van nature niet gebouwd op verandering



IJsberg theorie



Maarten Laros
Talent: gidsen



TheorieManagen van emotiesWerkdruk 5 maal steker dan werkgeluk 

Druk
Overleven 

Rood

Geluk,
Leven 
Blauw

Tussenruimte

Stable mind

Ontspannen
ZIJN  

Uitstijgen 
boven je 
kluwen 

gedachtes



Staat van verwarring 

Staat van lijden

Impuls beslissing
Staat van zijn / waarnemen

Plezier 

Flow 
Het gaat vanzelf 

Staat van diep geluk

Positieve gedachtenNegatieve gedachten

Niet meer helder 
kunnen denken

Tussenruimte

Stable mind

Ontspannen
ZIJN  

Uitstijgen 
boven je 
kluwen 

gedachtes

De werkende principes 
Leiderschap in Rood 
Leiderschap in blauw



‘Anders omgaan met druk leidt tot werkgeluk’ 

Vraag: 

Ben jij je bewust van de emotionele ‘state of mind’ van;
✓ jezelf 
✓ jouw team/organisatie?

Kun je een inschatting maken waar jouw teamleden op de schaal 
van Rood of Blauw (werkdruk/werkgeluk) zich begeven? 





Leiderschap in rood! Effecten van primaire menselijke reacties in crisis 

Fight Flight Freeze

Overlevingsstrategieën

Angst overbrengen, van je af praten  

Depressie  Uitzichtloos gevoel 

Spanning stress

Slapeloze nachten

Terugtrekken anderen aan lot overlaten 

Angst paniek  

Impulsief adhoc gedrag 

Hamsteren Indekken

Vluchten in schijnveiligheden

Hyperactief gedrag 

Negeren ontkenning Situatie onderschatten 

Agressie spanning afreageren 
zondebok zoeken  

Risicomijding Impulsief ondoordachte risico’s nemen  



‘Anders omgaan met verandering, leidt tot dienstbaar 
leiderschap en (werk)geluk’ 

Hoe goed zorgen we voor onszelf? 
Hoe zorgen we goed voor elkaar? 

De vraag bij verandering of crisis:

Alle wijsheid van dienstbaar leiderschap is al in onszelf aanwezig.
Het is de paradox op rood!



Omdenken naar natuurlijk en dienstbaar leiderschap  

Voor jezelf zorgen 
Rustig blijven 

Engage Move Act



Effecten van Natuurlijk en dienstbaar leiderschap  

Voor jezelf zorgen 
Rustig blijven

Engage Move Act

Leiderschap nemen. Overlevingsstrategieën managen

Angst verwerken afdempen Rust uitstralen   

Gecalculeerde stappen, 
duidelijke richtlijnen 

Ontspannen ontstressen

Rustig slapen in de wetenschap dat je      
het juiste hebt gedaan 

Actief opstellen Voor de directe omgeving zorgen

Managen van het onbekende 

Handelen op basis van wat je weet   

Delen Communiceren

Veiligheden en vertrouwen geven

Accepteren erkenning 
Situatie als team van inschatten  

Erkennen belonen 
Zelfkritisch zijn  

Risicomijding 

Teamwerk Diversiteit benutten
Juiste talent op juiste plaats

Kwetsbaar opstellen en hulp vragen



De mens is van nature niet gebouwd op verandering





3 Natuurlijke fasen in crisis of verandering 

Herstel- en Groeifase (Beyond); Crisis

Herstel 
Groeifase     
(Beyond)

Verwerking 
leerfase
(Next)

Angst 
Stabilisatiefase

(Now)



Primaire reacties 

Herstel- en Groeifase 

(Beyond); 

Fight Flight Freeze

Overlevingsstrategieën
Depressie  Uitzichtloos gevoel 

Spanning stress

Terugtrekken voor jezelf zorgen

Paniek impulsief Adhoc gedrag 

Hamsteren Indekken

Ontkennen 

Realiteit vervormen 

Weglaten ontkennen 

Vasthouden aan oude concepten 

Verwijten, kritiseren

Schuld bij anderen zoeken   

Herstel en Groeifase 

(Beyond)

Isolement naar binnen keren

Nemen 

Slachtoffer gedrag

Egocentrisch 

Ondankbaarheid

Immobiel  star 

Ongeduld 

Ontevredenheid

Voor jezelf zorgen 

Denken in problemen 



Omgaan met veranderingen. 
De crisis is een kans! 

De paradox van een crisis.  Het Chinese karakter crisis “Wei Jie” 
heeft twee betekenissen: 

A pessimist sees the difficulty in every opportunity; 
an optimist sees the opportunity in every difficulty.

Challenging times are excellent opportunities to 
question the accepted way of doing things. 

“Never let a good crisis go to waste”

https://vancrisisnaarkans.nl/wp-content/uploads/2020/03/chineseTekst.png


Dienstbaar leiderschap

Herstel- en Groeifase 

(Beyond); 

Engage Move Act

Adaptief, Actief  

Optimisme, Zicht houden 
Reguleren spanning stress emoties

Zorgdragen Moed

Rust doordachte daadkracht  

Delen  Ontdekken

Erkennen 

Realiteit onder ogen zien 

Onderzoeken nieuwsgierig

Kennis benutten  

Loslaten wat niet werkt 

Eerlijk naar jezelf en naar 
elkaar zijn 

Gezonde discussies

Herstel- en Groeifase 

(Beyond); 

Kennis delen naar buiten keren

Geven 

Verantwoordelijkheid nemen

Samenwerken 
Waarderen  

Dankbaarheid Belonen

Bewegelijk en mobiel zijn

Geduld 

Buiten gebaande paden gaan

Voor elkaar zorgen 

Creativiteit  

Denken in oplossingen 

Tevreden zijn met wat er is



Doel zelfmanagement is van druk naar stable mind & een inbedding 
creëren waarin werkgeluk makkelijker kan ontstaan

Door:

➢ Je eigen emoties beter herkennen op druk en intensiteit.

➢ Onderbewuste emoties en overlevingsimpulsen leren onderkennen, begrijpen en 
hanteerbaar maken.

➢ Eigen weerstanden begrijpen, bespreekbaar kunnen maken en ombuigen.



Doel zelfmanagement is van druk naar stable mind & een inbedding 
creëren waarin werkgeluk makkelijker kan ontstaan

Door:

➢ Vanuit een gezamenlijk bewustzijn en taal dit collectief reguleren.

➢ Sneller uit negatieve gedachtepatronen komen.

➢ Vaker voor positieve gedachten kunnen kiezen.

➢ Hoger niveau van bewustzijn en zelfregulatie.

Zelfmanagement werkelijk ervaren



1. Wat doe ik te veel? 2. Wat doe ik te weinig? 3. Wat heb ik nodig om leiderschap in 

blauw op te pakken?

“Dienstbaar leiderschap in blauw” 



De kracht van een dienstbaar leider (Natural)



Ontwikkelvraagstuk in nemen van dienstbaar leiderschap? 
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