
Ontwikkelen als stad en als mens
Onze stad, Almere, is voor mij de mooiste en meest bijzondere in Nederland. We zetten 
ons in, om de kwaliteiten te behouden, samen met vele anderen. Het groen en het blauw, 
maar ook het rood en vooral de mensen die de stad laten leven. En we voegen er kwaliteit 
aan toe.

Dat allemaal is mensenwerk voor mensen. Wij, als ambtenaren voor deze stad, zijn 
vooral ook mensen met kwaliteiten. De beste manier om het mooiste wat we hebben te 
geven aan deze stad is om voluit te worden wie we zijn. Oftewel, je mag hier tot je recht 
komen. De stad mag op ons rekenen zoals wij op elkaar mogen rekenen.
Daarover gaat leiderschap in de breedste opvatting. Daarover gaat ook het Almeers 
Leiderschaps Traject (ALT). Onszelf en de stad bij elkaar brengen, de stad en onszelf 
laten groeien en bloeien, samen krijgen wat nodig is, jezelf mogen zijn en de ander 
zichzelf laten zijn.

Dat gaat niet vanzelf, dat komt wel uit onszelf. Deze ontdekkingsreis zijn we aan het maken, met de stad en met elkaar. Het 
ligt volstrekt in elkaars verlengde en we kunnen dit aangaan dankzij de wisselwerking tussen Almere en onszelf. Dat is het 
geweldige aan leren in het ALT. Op eigen kracht maar niet alleen. Belangrijk is daarbij dat we het doen en laten zien. In de 
praktijk brengen wat we zeggen belangrijk te vinden. De mooiste oneliner die ik in dit verband ken luidt als volgt:
Mensen doen niet wat je zegt; mensen doen wat je doet!!!!

Dus laten we het doen; mensen maken de stad en de organisatie! Dit betekent duurzame relaties en oplossingen, de kracht 
van het verschil, samenwerking en partnership, een lerende stad en organisatie, vereenvoudigen en standaardiseren naast 
flexibiliteit en maatwerk, innoveren en kennisdelen. Kortom elkaar succesvol laten zijn!!!

Anja Grootoonk

Basis voor het programma
Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap gecombineerd 
met de uitdagingen voor de stad staan centraal in deze 
leergang. We gaan op zoek naar ieders talent en persoon-
lijke drive en zoeken de koppeling met actuele thema’s 
in Almere. Via co-creatie met betrokken partners werken 
we aan de ambitie om (gezamenlijk) inhoudelijk verschil 
te maken en nieuwe, creatieve ideeën te realiseren. 

Aan de orde komen actuele inzichten op het gebied van 
(persoonlijk) leiderschap, groepsdynamiek en organi-
satieontwikkeling, waaronder het gedachtegoed van 
O. Scharmer. Hoe ga je om met complexiteit? Wat is je 
anker?

In onze complexe wereld is niemand meer in staat het 
geheel te overzien. Partnership is onontbeerlijk bij het 
persoonlijk leidinggeven aan verandering en vernieu-
wing in een complexe wereld: met elkaar maken we het 
hele beeld (de hele olifant, zie kader volgende pagina) in 
plaats van het stukje dat ieder individu kan zien. 

Almeers LeiderschapTraject

 Het Almeers Leiderschaps Traject 

ALT-4 programmaplanning 2014

Activiteit Datum Tijd
Intakegesprekken 18-12-2013, 6,7 en 9-01-2014
0. Aftrap ALT 3 21-01-2014

Burgerzaal
16:00 – 17:30

1. Basis leggen en doelen stellen 4, 5 en 6-02-2014
Villaheidebad, Epe

17:00 – 17:00

Expedities en interviews Vanaf maart 2014
1e Lezing: leiderschap in Almere 5-03-2014

Burgerzaal 4
Voetnoot

09:00 – 13:00
13:00 – 17:00

2.  Ophalen kaders 20 en 21-03-2014
Voetnoot

09:00 – 17:00

expedities/interviews DTA April/Mei Zelf regelen
Terugkoppeling resultaten aan partner 8-04-2014

Voetnoot
09:00 – 17:00

2e Lezing & verdieping 14-05-2014
Burgerzaal
Voetnoot

09:00 – 13:00
13:00 – 17:00

3. Mini retraite 11, 12 en 13-06-2014
Villaheidebad, Epe 09:00 – 17:00

3e Lezing: Atelieraanpak/groepswerk 3-07-2014
Voetnoot

09:00 – 17:00

Tussentijdse gesprekken Augustus 2014
4. Uitvoering Lab zero
Groepsbijeenkomst voorbereiden per lab(4)

4 en 5-09-2014
Voetnoot

09:00 – 17:00

5. Uitvoering Lab one
Groepsbijeenkomst organiseren per lab(4)
Groepsdynamica/teamwork

29 en 30-09-2014
Voetnoot, 
Villaheidebad, Epe

09:00 – 17:00
17:00 – 17:00

4e Lezing power en love/sturen volgen
reflectie op eigen handelen en lab

8-10-2014
Burgerzaal
Voetnoot

09:00 – 13:00
13:00 – 17:00

5e Lezing, training storytelling 30-10-2014
Voetnoot

09:00 – 17:00

6. Lab two: scenario planning
1 bijeenkomst per lab (4)

6 en 7-11-2014
Voetnoot

09:00 – 17:00

7. Inpassen en uitvoeren
Scenario’s uitproberen

10-11-2014
Voetnoot

09:00 – 17:00

8. Afsluiting programma
Voorafgegaan door bonte avond

Roode Schuur, 10-12-2014 
Nijkerk 11-12-2014
Voetnoot
Burgerzaal

17:00 – 10:00

10:00 – 13:00
13:00 – 18:00

Evaluatie Januari 2015

Locaties zijn ondervoorbehoud.



Het ALT is bedoeld voor: 
•	 een	mix	van	deelnemers	zoals	afdelingsmanagers,	

programma/projectmanagers en topadviseurs; 
•	 deelnemers	uit	alle	diensten	van	de	organisatie;	
•	 zij	die	binnen	hun	dienst	zijn	opgemerkt	en	

voorgedragen voor dit traject; 
•	 zij	die	aangemeld	zijn	door	hun	directeur;	
•	 zij	die	een	open	leerhouding	hebben	en	die	zeer	gemo

tiveerd zijn om hun persoonlijke ontwikkeling ter hand 
te nemen en om hun bijdrage aan het traject te leveren.

Opbouw programma 
(doorlooptijd 12 maanden)

•	 Het	programma	bestaat	uit	verschillende	seminars	van	
2 en 3 dagen. Deze worden afgewisseld met individueel 
werk in de eigen professionele omgeving en ‘lezingen/
verdiepingsdagen’ waarin je nieuwe inspiratie opdoet 
en reflecteert op jouw leiderschap en je resultaten deelt 
van het individuele werk;

•	 We	werken	binnen	de	organisatie	met	insightsprofielen.	
Jouw profiel maakt onderdeel uit van het leertraject; 

•	 We	starten		met	een	persoonlijke	intake,	gevolgd	
door een gezamenlijke opmaat met de eigen 
leidinggevenden, waarin je jezelf presenteert en je 
motivatie deelt met de genodigden. 

 Een mooie versneller
in ieders ontwikkeling.

 Wat is je passie, wat drijft je?
Mensen in contact brengen met hun inspiratie en aspiratie is wat ik het liefste doe. 
Ze begeleiden op hun pad waarbij ze inzicht in zichzelf vergroten en hun eigen 
kracht ervaren. Hoofd, hart en handen zijn daarbij voor mij onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. De laatste jaren werk ik steeds vaker in internationale bedrijven en ik 
vind het inspirerend en uitdagend een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van 
mensen met een zeer diverse achtergrond.

 Wat vind je het leukste aan de training die je in Almere geeft?
Het leukste en ook spannendste van het leiderschapstraject in Almere, vind ik de 
gezamenlijke zoektocht naar andere/nieuwe vormen van samenwerken, intern en 
in de stad. Groei en beweging zijn het leidmotief van Almere, net als het in balans 
houden van de organisatie. Almere heeft veel ambities en ik vind het een eer om daar 
een bijdrage aan te mogen leveren. 

Evelien Schipper
Bureau  
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De ‘parels’ in de stad.

 Wat is je passie, wat drijft je?
Mensen in contact brengen met hun talent en potentieel en dit verbinden zodat 
gezamenlijk verschil wordt gemaakt bij de aanpak van vraagstukken. Leiderschap 
nemen is voor mij de keus maken om de verantwoordelijkheid te nemen over je eigen 
leven en je plaats in te nemen in de samenleving (in alle rollen die je vervult in je 
werk, als partner, als ouder etc). De basis van leiderschap is zelfzorg voor een goede 
verbinding met jezelf (fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel). Vanuit die verbinding 
kunnen we handen en voeten geven aan duurzame verhoudingen en betere relaties.

 Wat vind je het leukste aan de training die je in Almere geeft?
Het leukste en ook spannendste van het leiderschapstraject in Almere, vind ik de 
persoonlijke doorbraken en de gezamenlijke zoektocht naar andere/nieuwe vormen 
van samenwerken, intern en in de stad. Almere heeft veel ambities met een heldere 
focus middels de paarse cassette. Ik vind het een eer om daar een bijdrage aan te 
mogen leveren. 
 

Aafke Osse
Bureau  

Maak Ruimte!
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De blinden en de olifant 
Een koning was met zijn olifant onderweg naar een 
stad. Een aantal blinden ging de koning en zijn gevolg 
tegemoet en onderzochten op de tast wat de koning met 
zich meebracht. Omdat ze ieder maar een bepaald deel 
van de olifant hadden gevoeld, vertelden ze allemaal een 
ander verhaal aan hun stadsgenoten: degene die de slurf 
had gevoeld was overtuigd dat de koning een slang bij zich 
had, degene die de staart voelde dat het een touw was, 
het lijf als een grote warmwaterzak en de poot een boom. 
(Soefilegende uit de 12e eeuw)

Belangrijk aandachtpunt in het leertraject is inzicht 
ontwikkelen in hoe je in staat bent leiding te geven 
en te ontvangen, ook dat is een belangrijk aspect van 
leiderschapsontwikkeling:
•	 Het	hanteren	van	de	spanning	tussen	ruimte	geven,	

ruimte krijgen en sturing ontvangen;
•	 Het	actief	kaders	ophalen	en	daarbinnen	werken	bij	de	

verschillende opdrachten; 

Bijeenkomsten
1. Basis leggen en doelen stellen  
Na de intake ga je aan het werk met je persoonlijke 
opgave/uitdaging. Je deelt intenties, de opgave die je 
voor je ziet op de reis naar de toekomst van de stad en de 
principes die Almere hierbij hanteert. 

2. Wat is er gaande in Almere? 
In dit blok gaat het erom inzicht te verkrijgen in wat er 
gaande is in de stad en de organisatie. Hoe de wereld 
van de ander er écht uitziet. Opnieuw kijken, luisteren en 
ontdekken (leren aanvoelen) wat er speelt. Het gaat om 
het uitstellen van eigen oordelen, zicht te krijgen waar 
kansen liggen en waar energie en ruimte voor beweging is. 

3. Miniretraite persoonlijk leiderschap 
Dit blok is volledig gericht op de ontwikkeling en 
versterking van persoonlijk leiderschap. 
Doel van de retraite is los te komen van de dagelijkse 
beslommeringen en bewust te worden van dieperliggende 
vragen. Wat drijft je en op welke waarden koers je? Wat houd 
je werkelijk bezig en waar verlies je energie? Waar ligt je 
kracht, en aan welke uitdaging wil je je verbinden, wat lokt? 

4. De projectfase
De projectfase beslaat verschillende bijeenkomsten én 
vraagt tijd buiten de groepsbijeenkomsten.
In 4 á 5 projectgroepen werk je de eerste ideeën (ontstaan 
in blok 3) uit en gaat “op zoek” naar  onderwerp c.q. 

opdracht en opdrachtgever, organiseer je reflectie op je 
ideeën, en herfomuleer je je opdracht en ga je aan de slag. 

5. Inpassen in bestaande praktijk
Na uitproberen van aanpak of ontwerp in de groep, test 
met stakeholders, proces met partners binnen of buiten de 
organisatie, gaat iedereen ‘live’ met wat hij of zij wil realiseren. 

6. Uitvoeren en afsluiting programma
Na een jaar van werken en ontwikkelen is het goed om 
op individueel en organisatieniveau terug te kijken en de 
behaalde resultaten met elkaar te vieren. In een afsluitende 
bijeenkomst presenteer je de resultaten aan elkaar, de 
opdrachtgevers  en aan belangrijke stakeholders.

Begeleiding
Voor de begeleiding is een klankbordgroep vanuit het 
DTA ingesteld, deze bestaat uit Tanja van Nieuwenhuizen, 
Gerda Blom, Martijn Rengelink, René Burgler, samen met 
Aly Cnossen (tevens contactpersoon). 
Bernadette van Veelen biedt ondersteuning en is het 
contactpunt, tel 523 3403.

Het ALT wordt begeleid door Aafke Osse en 
Evelien Schipper van bureau Maak Ruimte 
(zie www.maakruimte.nl).

 aafke.osse@maakruimte.nl 

+31 (0)6 21570311

 evelien.schipper@maakruimte.nl  

+31 (0)6 55364722 


