
Veel gemeenten zoeken naar mogelijkheden 

om zich meer dienend op te stellen naar bur-

gers en ondernemingen – om transparant te 

zijn en betrokkenheid van inwoners te bevor-

deren. Natuurlijk vraagt dit om een andere 

manier van werken. Maar wat betekent dit 

voor de manier van leidinggeven, hoe veran-

dert het werk van teamleiders en managers, 

en hoe bereidt u hen hier adequaat op voor?

DIENEND 
LEIDERSCHAP

Een programma voor 
leidinggevenden

“Practice what you preach”

Leidinggevenden hebben een voorbeeldfunctie voor 

medewerkers. Een dienende gemeente vraagt dienend 

leiderschap. De kern in het betoog voor dienend lei-

derschap is maatwerk.  Iedere medewerker formuleert 

individueel wat hij nodig heeft van de organisatie en zijn 

leidinggevende om optimaal te functioneren en persoon-

lijk te groeien. Inlevingsvermogen, plezier uitstralen en 

openheid staan hierbij centraal – zonder dat doelen als 

effectiviteit en efficiëntie in de weg hoeft te staan.

Denken, maar vooral doen

Het programma “Dienend leiderschap in gemeenten” bestaat 

uit twee delen. Het eerste deel gaat in op het gedrag van de 

leidinggevende. In een training met simulaties doorlopen we 

met teamleiders en managers verschillende situaties. Leiding-

gevenden krijgen tips om hun stijl van leidinggeven aan te 

passen en meer dienend te maken. Het tweede deel is gericht 

op borging. Het levert een op-maat plan waarin beschreven 

wordt hoe gezorgd wordt dat de opgedane kennis en ervaring 

niet verloren gaat – en hoe dienend zijn een onderdeel wordt 

van uw dagelijkse organisatie. 

De Berenschot training “Dienend leiderschap in gemeenten’’ 

is  speciaal ontworpen voor leidinggevenden van dienende 

gemeenten. Wij helpen deze leidinggevenden gericht te sturen 

op dienstbaarheid, en om medewerkers mee te nemen in 

een verandering naar een transparante gemeente en betrok-

ken gemeenschap. Een training die niet wordt ervaren als 

‘verplicht nummer’, maar als waardevolle persoonlijke 

ontwikkeling.

De voordelen op een rij

• Op maat voor uw 

gemeente

• Een persoonlijke aan-

pak voor individuele 

leidinggevenden

• Snel resultaat
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Dienend worden

In het eerste deel staat de individuele leidinggevende cen-

traal. In een persoonlijk gesprek en een gezamenlijke 

workshop ervaren deelnemers waar hun verbeterpunten 

liggen om een dienende leider te zijn. Een groot deel van 

het programma zullen de deelnemers zelf bezig zijn met het 

ontdekken en concretiseren van verbeterpunten. De proces-

begeleiders zullen samen met de deelnemers meerdere reële 

praktijksituaties simuleren. De resultaten van de simulaties 

zullen confronterend en constructief opbouwend zijn. De 

deelnemers zullen geconfronteerd worden met hun (on)

bewust gedrag en tools aangereikt krijgen om deze structureel 

te veranderen. Het organiseren van constructieve feedback 

en het gebruik van video-apparatuur zijn hierbij belangrijke 

werkvormen.

Dienend blijven

Dienend worden is goed, dienend blijven is beter. Het tweede 

deel gaat dan ook in op organisatie en besturing. De ver-

beterpunten uit het eerste deel worden vertaald naar een 

persoonlijk en concreet verbeterplan. Door de  plannen 

van teamleiders en managers te combineren ontstaat een 

direct toepasbaar en gemeenschappelijk verbeterplan – een 

voorbeeld van dienaarschap. Deze fase bestaat wederom uit 

individuele interviews en een plenaire sessie. 

Kies voor dienend leiderschap in uw gemeente

Het programma “Dienend leiderschap in gemeenten” is een 

blauwdruk – maar wordt altijd op maat gemaakt voor uw 

organisatie. Daarnaast bieden wij het programma “Dienende 

medewerkers in gemeenten” aan. Wilt u meer informatie, 

een vrijblijvend gesprek of een offerte voor één van deze pro-

ducten? Neem dan contact op met  

Gemma Post-Dijkstra (g.post@berenschot.nl) of  

Joris de Bie (j.debie@Berenschot.nl) of via 030 - 2 916 444 

(secretariaat).  Of u nu kiest voor een uitgebreid traject of 

snel een eerste resultaat – wij helpen teamleiders en mana-

gers binnen uw gemeente te komen tot dienend leiderschap. 
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Dienend worden....

• Kennis, ervaring 

en naspelen

• Scherp op jezelf 

en elkaar

... dienend blijven

• Permanent op 

peil houden

• Stimulatie 

samenwerking


