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Leiderschap omvat 

het vermogen om 

andere mensen te 

motiveren en te 

beïnvloeden in de 

richting van een 

gemeenschappelijk 

doel of een bepaalde 

richting 
 

(Lumby et al. 2007)

Wereldwijde sociaaleconomische trends, technologische vooruitgang en

demografische veranderingen beïnvloeden ons leven en onze

samenleving op vele manieren. Enerzijds worden wij allen beïnvloed en

ervaren wij als samenleving deze snelle veranderingen. Anderzijds ervaren

wij deze veranderingen op onze eigen, individuele en zeer uiteenlopende

wijze. 

Dit is zeker niet nieuw voor wie in het veld

werkt, maar het roept wel de vraag op hoe

opleiders de groeiende diversiteit in hun

opleidingsprogramma's het beste kunnen

benaderen. Dus, wat is er nodig om een

leider te worden die om kan gaan met

diversiteit en om diversiteitsleiderschap in

de volwasseneneducatie te omarmen als

een nieuw soort werkstijl? Er zijn duidelijk

elementen in het concept van leiderschap

die onveranderlijk blijven: 

Zo kan de diversiteit in de klaslokalen van de
volwasseneneducatie heel vaak leiden tot spannende

situaties, waarin gemakkelijk misverstanden en conflicten
tussen deelnemers of trainers en deelnemers kunnen

ontstaan.

 

De effecten van de snelle en complexe wereld waarin

wij vandaag leven, verhogen de druk op sommige

mensen om de vertrouwde culturele waarden in

stand te houden en er zelfs nog meer aan vast te

klampen. Wanneer we merken dat iemand andere

culturele waarden heeft dan wijzelf, kan er snel

onrust ontstaan. (Lumby & Morrison 2010). 
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Dit handboek biedt trainers uitgebreide richtlijnen en actuele kennis over

dit onderwerp. In de volgende hoofdstukken gaan we dieper in op het

concept van leiderschap in diversiteit en specifieke eigenschappen en

kwaliteiten die een belangrijk zijn voor een diversiteitsleider. 

U leert over het concept van leiderschap in diversiteit, hoe je een op

leiderschap in diversiteit gebaseerde kunt ontwikkelen en blijven voeden

en je zult beter begrijpen hoe je deze denkwijze kunt koppelen aan het

trainen van specifieke groepen volwassen. Dit alles wordt verrijkt met

praktische activiteiten waardoor je de leiderschap in diversiteitaanpak

kunt verankeren in jouw dagelijkse werk met volwassenen in een

risicodoelgroep.

Gezien de heterogene omgeving waarin met volwassen studenten wordt

gewerkt, blijft het vermogen om effectief met deze diversiteit om te gaan

een belangrijke vaardigheid voor trainers om in hun trainingsrepertoire te

hebben. Door zich met deze vaardigheid bezig te houden en deze

voortdurend te oefenen, kunnen trainers succesvol een leiderschapsstijl

ontwikkelen die voorziet in de behoeften van diverse groepen studenten

en die helpt om op een constructieve manier de potentiële uitdagingen

van diversiteit in onderwijsomgevingen aan te gaan. 

Trainers die hun kwaliteiten op het gebied van

leiderschap in diversiteit (verder) willen ontwikkelen,

kunnen de basisprincipes gebruiken die volgens ons de

kern vormen van een trainingsstijl gebaseerd op

leiderschap in diversiteit.
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Idealiter creëren trainers een sfeer van respectvolle samenwerking en

vertrouwen, waardoor deelnemers zich veilig en geaccepteerd kunnen

voelen door alle deelnemers in het leerproces. Trainers kunnen uitgedaagd,

of zelfs overweldigd worden door de enorme diversiteit in hun groepen. Dit

komt door het grote verschil tussen de deelnemers als het gaat om hun

individuele interesses, competenties en creatief potentieel dat voortvloeit uit

hun individuele levens- en leerervaringen. Hoe kunnen trainers de verschillen

tussen de participanten in hun voordeel gebruiken, zodat het uiteindelijk de

hele groep ten goede komt?

Een brede kijk op

diversiteit kan

trainers helpen om

een positieve en

vruchtbare

trainingsomgeving

te creëren. 

 

Wat bedoelen we

met een brede kijk

op diversiteit? 

Een brede kijk op diversiteit betekent dat

men een inclusieve kijk heeft en rekening

houdt met de vele aspecten waarop

mensen kunnen verschillen. Bijvoorbeeld

geslacht, leeftijd, religie, seksuele

geaardheid, waarden, overtuigingen,

nationaliteit, culturele achtergrond,

opleidingsachtergrond, taal, levensstijl,

fysiek voorkomen, inkomen en ga zo maar

door. Een inclusieve kijk op diversiteit

betekent dat trainers zich bewust zijn van

alle verschillende aspecten die de manier

waarop we met elkaar omgaan,

beïnvloeden (Lumby et al. 2007). 

Dat is precies waar de APPROACH visie
over gaat. Deze stimuleert trainers om
een brede kijk te hebben op de
diversiteit van hun deelnemers.
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De onderliggende visie is gebaseerd op de Multi-layered Approach waarin de

onderstroom wort erkend, die in ons allemaal werkzaam is. Deze meerlaagse

benadering is daarom geschikt om om te gaan met het brede scala van

diversiteitsdimensies waarmee trainers in hun dagelijks werk te maken krijgen. In

combinatie met het concept van de Positieve Psychologie, of specifieker, het

PERMA-Model van Martin Seligman (Seligman, 2011), biedt het handboek een

goede basis voor trainers om hun sterke leiderschpspunten op het gebied van

diversiteit verder te ontwikkelen.

Het volgen van de Multi-layered Approach en het principe van de Positieve

Psychologie openen nieuwe mogelijkheden voor trainers om een reis naar binnen

te maken en hun competenties in leiderschap in diversiteit te verrijken. 

Leiderschap in diversiteit zoals wij dat bedoelen, is een aanpak die is gericht op

het benutten van sterktes en hulpbronnen. De aanpak richt zich op het

bevorderen van de individuele ontwikkeling van zowel trainers als hun

deelnemers. Het is dus een proces van wederzijdse afhankelijkheid. Doordat

trainers werken vanuit een positieve houding, zal dit ook hun deelnemers positief

beïnvloeden. Hierdoor nemen de prestaties van de deelnemers en hun motivatie

om te leren toe, evenals hun algemene welzijn. 

Deze aanpak zorgt ervoor dat trainers verschillende interventies en oplossingen

op verschillende niveaus in hun trainingsproces op kunnen nemen. In de

volgende hoofdstukken wordt de theoretische onderbouwing van de op

leiderschap in diversiteit gebaseerde werkstijl verder uitgewerkt. Het

samenvoegen van de Multi-layered Approach met het concept van de Positieve

Psychologie is een innovatieve benadering om deze mindset bij trainers te

bevorderen. Wij nodigen je uit om deze nieuwe werkstijl te verkennen en de reis

van persoonlijke en professionele groei aan te gaan.

APPROACH gaat uit van een inclusieve kijk op leiderschap. Een kijk die

gebaseerd is op de Multi-layered Approach en geïnspireerd op de principes van

de Positieve Psychologie. Het inclusieve concept van leiderschap in diversiteit

dat in APPROACH wordt gepresenteerd, is een mogelijke manier om de

verschillen binnen een groep te zien als een verrijking en een kans voor

persoonlijke, sociale en organisatorische groei. 

Deze positieve trainingsstijl zal leiden tot een 

grotere betrokkenheid bij het opleidingsproces 

wat weer zorgt voor een grotere motivatie. 

(Ebner, 2018). 
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LEIDERSCHAP IN 
DIVERSITEIT VIA DE 

MULTI-LAYERED 
APPROACH
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De manier waarop deelnemers reageren op trainers en hoe de

groepsinteractie is gestructureerd, hangt in hoge mate af van de

individuele achtergrond van de deelnemers en van wat zij verwachten van

hun trainers en opleidingsprogramma's. Het spreekt voor zich dat trainers

het niet elke deelnemer naar de zin kunnen maken. De participanten

moeten immers bereid zijn om het opleidingsaanbod te aanvaarden en

mee te doen. Er is echter een aantal richtlijnen en hulpmiddelen die

trainers kunnen gebruiken om effectiever om te gaan met moeilijke

trainingssituaties. 

Het ontwikkelen van een trainingsstijl met aandacht voor diversiteit is een

complex proces dat voortdurend innerlijk werk vereist. Het is nauw

verbonden met gedragspatronen. Het kost dus tijd voordat het in onze

mentale modellen is ingesleten. Leiderschap in diversiteit is een

mentaliteit die trainers helpt om effectiever om te gaan met steeds

dynamischer groepen. 

De Multi-layered Approach is een meerlaagse aanpak, die trainers helpt

om het gedrag van deelnemers in groepen met een hoge mate van

diversiteit beter te begrijpen en erop in te spelen. Als het gaat om

interactie in groepen, spelen namelijk meerdere lagen van die interactie

een rol. Een op leiderschap in diversiteit gebaseerde werkhouding

ondersteunt trainers bij het nemen van adequate acties. Hiermee

bedoelen we adequater inspelen op de behoeften van de deelnemers en

het creëren van een productievere leeromgeving. Door de informatie die

beschikbaar is in de verschillende lagen, aan te boren, zijn trainers niet

alleen in staat hun eigen rol in het proces beter te evalueren, maar zullen

ze ook professioneel en persoonlijk groeien.

DE 
BOVENSTROOM

DE BEWUSTE 
ONDERSTROOM

DE ONDERBEWUSTE 
ONDERSTROOM DE BRON

We onderscheiden de volgende lagen:
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Deze laag bevat de feiten, cijfers, gedrag en alles wat we met onze vijf

zintuigen kunnen waarnemen. Dit is de laag waar deelnemers een vraag

stellen, bijvoorbeeld, of niet bereid zijn een bijdrage te leveren of ruzie maken

met een andere deelnemer. Dit is de laag waar we concreet gedrag zien, zoals

het weigeren om te praten met een andere deelnemer of gemene

opmerkingen maken. Feiten zijn neutraal, maar op grond van onze

interpretatie en perceptie hechten wij er een bepaalde betekenis aan.

De bovenstroom is de laag waarin we het gedrag van deelnemers

waarnemen. Het is de laag die ons de feiten voorlegt die aan de

oppervlakte zichtbaar zijn, zoals de fysieke en gedragsaspecten van

participanten. In het geval van lastige trainingssituaties is het de laag

waarin we bijvoorbeeld concreet gedrag zien dat we bestempelen als

‘het uitsluiten van andere mensen’.

De meeste trainers zullen op deze laag acteren en interveniëren. Door te

erkennen dat dit 'slechts één van de lagen' is die in een situatie actief is,

kunnen trainers de individuele behoeften en mogelijkheden van de

deelnemers beter begrijpen en doorgronden. Ze beseffen dat er ook

aspecten zijn die vanuit een diepere laag de situatie met de deelnemer aan

de oppervlakte beïnvloeden. Dat is een eerste stap in de reis naar

leiderschap in diversiteit. Trainers zullen zo vaker lastige trainingssituaties

op een adequate manier benaderen. Ze gaan dan meer gebruikmaken van

geschikte interventiemethoden en ontdekken welke acties ineffectief zijn. 
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Inzicht in de werking van deze laag helpt trainers bij het herkennen van

de mogelijke rollen die ze kunnen innemen om te werken met de groep.

Vanuit iedere rol kunnen ze de juiste activiteiten en taken kiezen voor

deelnemers met een hoge mate van diversiteit.

Ze zijn zich ervan bewust dat deelnemers

unieke behoeften en competenties hebben. 

De bovenstroom is de laag waarin we onze deelnemers

ertoe aanzetten eigenaar te worden van hun eigen

leerproces. We nodigen ze uit om met hun kennis en

hun hele persoonlijkheid bij te dragen. Zo zorgen we

voor een hogere kwaliteit van relaties in de groep. 

Wanneer er bijvoorbeeld iemand wordt uitgesloten, zullen diversiteitsleiders t

ruimte creëren voor diegenen die niet automatisch worden opgenomen in

de groep. Zij zullen, in hun rol als trainers, een beroep doen op het

inlevingsvermogen van de deelnemers en hen bijvoorbeeld vragen: "Hoe zou

je willen samenwerken in deze groep? Laten we het eens worden over een

aantal regels." Het gaat in de bovenstroom om het maken van onderlinge

afspraken met iedereen die bij het leerproces betrokken is. Dit draagt bij aan

een positieve werksfeer en zorgt voor betere relaties in de groep. 
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Een trainer moet vragen kunnen stellen die de deelnemers uitnodigen om

deze bewuste onderstroom te onderzoeken. In het voorbeeld van het

opstellen van groepsregels zou je om dichter bij de bewuste onderstroom

te komen bijvoorbeeld kunnen vragen:

✔  Welk gedrag waardeer je bij een ander?

✔  Hoe sluit dat al dan niet aan bij je eigen waarden? 

✔  Hoe wil je door andere mensen behandeld worden?

✔  Welk gedrag vind je storend of kan niet getolereerd worden door de                 

groep?

✔  Wat van jezelf (d.w.z. welk soort gedrag) moet je achterwege laten, wil

onze groep kunnen werken (bijv. op tijd komen, geen gemene

opmerkingen maken, niet te hard praten, etc.)?

Deze laag bestaat uit iemands emoties, overtuigingen, vooronderstellingen

en waarden. Dit is de laag waar we andere mensen op een dieper niveau

insluiten of uitsluiten. Dit is waar we een overtuiging hebben dat we beter

zijn dan anderen, dat anderen er niet bij horen of dat we sterke weerstand

voelen om samen te werken.  

Omdat deze laag verborgen is en onder de oppervlakte ligt, is het niet altijd

volkomen duidelijk waarom iemand een ander buitensluit. Het gedrag in

de eerste laag dat we bestempelen als uitsluiting kan ook veroorzaakt

worden door angst, onzekerheid of gebrek aan vertrouwen en hoeft niet te

maken te hebben met de ander, maar kan ook puur te maken hebben

degene die iemand buitensluit (projectie). 

#14



Deze waarden bepalen ons gedrag in de bovenstroom, meestal zonder

dat we ons dat realiseren. Doordat we in de bewuste onderstroom ons

bewust worden van deze waarden, creëren we in de bovenstroom een

keuzemoment: houden we vast aan deze waarden, of kiezen we ervoor

ander gedrag te vertonen.

Dit is ook de laag waarin we ons bewust worden van

de meer collectieve, op cultuur gebaseerde waarden

die we in ons dragen en uitdragen.
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De term systemisch is in het Duits ontwikkeld 
door Gunthard Weber, één van de grondleggers 

van organisatieopstellingen, samen met Bert 
Hellinger en Jan Jacob Stam (Stam, 2018).

Dit is de laag waar we de systemische, energetische en archetypische

principes aan het werk zien. Door ons te verbinden met de informatie in

deze laag, kunnen we een dieper inzicht krijgen in de interacties en

conflicten in de bovenstroom. 

Systemisch is absoluut niet hetzelfde als

systematisch! Systemisch betekent zoiets als

"gerelateerd aan het hele systeem".

Onder de bewuste onderstroom onderscheiden we een diepere

onderstroom die meestal onderbewust is. We zijn ons niet bewust van zijn

aanwezigheid én de invloed ervan op ons gedrag in de bovenstroom. Deze

laag bevat vele systemische relaties, verbindingen, en energie die de

bovenstroom voedt.
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INCLUSIE

ORDE

UITWISSELING

Еlk systeem wil compleet zijn. Het zorgt er daarom voor dat alles en

iedereen die tot het systeem behoort zijn 'rechtmatige' plaats krijgt. Dit

geldt ook voor mensen, gebeurtenissen en delen van het systeem in het

verleden.

Elk systeem heeft een natuurlijke orde. In familiesystemen is dat de

orde van de generaties en die van de leeftijd. In andere systemen zijn er

ordeningen als anciënniteit, hiërarchie en ervaring, maar ook leeftijd. Het is

belangrijk deze orde te erkennen.

Om te overleven, wisselt elk systeem uit met zijn omgeving. Als dit geven

en nemen in balans is, kunnen systemen goed gedijen.

Symptomen in de bovenstroom kunnen ontstaan vanuit een disbalans in

deze drie krachten. Als niet alles en iedereen wordt ingesloten en een

plaats krijgt, als de orde is verstoord of als er een disbalans is in geven en

nemen, zal het zogenaamde systeemgeweten in actie komen en een

manier vinden om geven en nemen weer op te nemen, opnieuw te

ordenen en in evenwicht te brengen. Vaak gebeurt dit op een manier die

wij een probleem of problematisch gedrag noemen. Vooral als problemen

in verschillende delen van het systeem terugkeren, of als ze zich herhalen,

kan er sprake zijn van een systemisch probleem in de onderbewuste

onderstroom.

Deze drie krachten zijn:

Dertig jaar systemisch werk en werken met familie- en

organisatieopstellingen hebben geleid tot het herkennen van drie

systemische principes of krachten. Deze gelden voor elk systeem en tijdloos

zijn.
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Familie-, bedrijfs- en organisatieopstellingen zijn een manier om de

onderliggende dynamiek helder te krijgen. Door verschillende mensen als

representant van de verschillende delen van een systeem in een ruimte op

te stellen, worden de onderliggende patronen en dynamieken zichtbaar.

Het is een zeer krachtige manier om de onderliggende oorzaak van een

probleem in de bovenstroom te vinden.

De archetypen vormen de basis van je karakter, je neigingen, gevoelens,

overtuigingen, drijfveren en handelingen. Je kunt ze zien als 'innerlijke

delen’, die je kunnen steunen in moeilijke tijden. Ze kunnen je ook

tegenhouden en de controle over jou en je leven overnemen op een manier

die helemaal niet nuttig is.

De meeste archetypes zijn genoemd naar een historische rol in het leven,

b.v. Moeder, Bedrieger, Meester, Kind, Rebel, Koning, Koningin, om er een

paar te noemen. Het kunnen ook universele gebeurtenissen of situaties zijn,

bijvoorbeeld Dood of Wedergeboorte. Archetypische energie kan ook

verwoord worden in de vorm van dingen of plaatsen , bijvoorbeeld Deur,

Drempel, Sleutel, Grot, Zee, Berg, enzovoorts. Deze 'oerpatronen' dragen

dus symbolen, beelden, energie en thema's in zich, die los staan van

onderwijssystemen, culturen of de tijdgeest waarin men is opgegroeid. 

Er zijn heel veel archetypen. Iedereen heeft "alle" archetypen in zich. Maar

iedereen geeft op zijn eigen manier uitdrukking aan deze archetypen. We

herkennen bijvoorbeeld overal ter wereld het archetype van 'Moeder' of

'Leider' en toch zijn de moeders en leiders over de hele wereld verschillend

en uniek.

Ook de dynamiek van archetypen horen in deze 
onderbewuste onderstroom. Het concept van 

archetypen behoort tot de dieptepsychologie en werd 
voor het eerst zodanig benoemd door Carl Gustav 
Jung. Archetypen zijn (verborgen) narratieven of 

oergedragspatronen en energetische bewegingen die 
in ieder van ons individueel, maar ook in groepen en in 

organisaties werkzaam zijn (Pearson, 2021).
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Al deze innerlijke archetypes zijn niet tegelijkertijd actief, want dan zou

ons gedrag erg chaotisch en onvoorspelbaar zijn. De meesten van ons

hebben een groep van 8 tot 12 dominante archetypes die actief zijn. De

specifieke archetypen die actief zijn, verschillen van persoon tot persoon. 

We kunnen de archetypes zien als een innerlijk netwerk of

ondersteuningsteam, dat ons door moeilijke tijden heen helpt op onze

eigen unieke manier. Maar ze kunnen ook overweldigend worden

(bijvoorbeeld als we echt boos worden, zal onze innerlijke Krijger

waarschijnlijk actief zijn) en zo eerder ons handelen belemmeren in plaats

van ons te helpen.

De dominante archetypes in de onderbewuste
onderstroom zijn dus zichtbaar in de manier waarop
wij ons in de bovenstroom uitdrukken en hoe wij
met onze omgeving omgaan. 
Bij het trainen van een groep volwassenen

met een hoge diversiteit, moeten we ons

ervan bewust zijn dat er altijd ook

systemische, energetische en archetypische

zaken spelen die het gedrag in de

bovenstroom beïnvloeden. Dus, hoe meer we

ons bewust zijn van de invloed van deze

onderbewuste onderstroom en hoe beter we

deze zaken in een bepaalde situatie kunnen

herkennen, hoe beter we in staat zijn een

manier te vinden om om te gaan met lastige

momenten in de bovenstroom. Wij kunnen

dan weloverwogen beslissingen nemen over

de richting die wij in dergelijke situaties

moeten inslaan. 

 de onderbewuste 
onderstroom nu 
de ontwikkeling 

van de 
competenties van 

leiderschap in 
diversiteit?

Er zijn bepaalde instrumenten en methodes waarmee je deze laag kunt

aanboren en de diepere bewegingen kunt blootleggen die het gedrag van

jezelf als trainer en dat van de deelnemers beïnvloeden.

 Hoe 
ondersteunt 
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Zoals je ziet, plaatst deze laag de deelnemers, hun gedrag, interacties en

attitudes in een bredere context. Het verhoogt ook het bewustzijn van

trainers over hoe sterk de invloed van de onderbewuste context is op

menselijk gedrag. Door specifieke instrumenten te gebruiken die de

systemische, energetische en archetypische informatie van zowel de

deelnemers als zichzelf zichtbaar te maken, zullen trainers leren begrijpen

hoe ze met elkaar verbonden zijn. Deze laag verwijst dus eigenlijk naar alle

onderliggende krachten waarvan we ons niet bewust zijn, dat die ons

gedrag in de bovenstroom beïnvloeden.

Door de onderbewuste onderstroom te erkennen, vergroot het
bewustzijn van trainers voor wat er in de bovenstroom gebeurt.
Bewustwording van deze laag helpt trainers dus verder te kijken dan
het individu en de verbanden in te zien van systemen en archetypen
in een groter geheel. Door zich met deze laag te verbinden, kunnen
trainers stereotypering beter herkennen en er beter mee omgaan. Ze
zijn namelijk in staat zijn het gedrag van deelnemers te verbinden
met de invloed van verschillende systemen, de levenskrachten en
innerlijke archetypes, waardoor begrip en waardering voor hun
gedrag wordt gekweekt in plaats van stereotypering.

Deze laag stelt de trainer ook in staat om alle interacties in de groep te zien

als uitdrukkingen van systemen, archetypes en energetische bewegingen

die onder de oppervlakte verborgen liggen. Zo zoomen ze uit en

onderzoeken ze wat er werkelijk gebeurt, in plaats van het als slecht,

vervelend of negatief te bestempelen. Ze kunnen de problemen zien als

symptomen van iets anders. Dit geeft de trainer de mogelijkheid om een

andere interventie in te zetten die veel meer balans in de groep zal

brengen.

Trainers leren daardoor het gedrag van de deelnemers in een bredere

context te plaatsen, waarbij de collectieve verbanden met de familie-,

onderwijs-, culturele en historische achtergrond van de deelnemer en de

trainer zichtbaar worden. Deze methodes tonen ook de relatie van de

huidige situatie met iets dat in het verleden gebeurd is, hetzij op

individueel niveau of op organisatorisch niveau.
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Dit is de laag die boven diversiteit uitstijgt. Het is de laag waar we allemaal

één zijn en alles met elkaar verbonden is. Er is geen jij en geen ik. Er is geen

tijd of plaats. Het is de laag waarin alle polariteiten oplossen. Hoewel het

meer een spirituele laag is dan een praktische, is het belangrijk dat trainers

zich bewust zijn van het bestaan van deze laag. Het stelt trainers in staat

om een situatie vanuit een holistisch perspectief te zien en het geeft hun

een zekere afstand zodat het makkelijker is om te stoppen met het

veroordelen van anderen.

Door steeds opnieuw te oefenen om zich met deze bronlaag te verbinden,

kunnen trainers nieuwe mentale en gedragspatronen creëren, zodat ze zich

daarna snel weer met deze laag kunnen verbinden. 

Er zijn verschillende 
manieren om contact te 
maken met deze laag.

1

2

Ten eerste kunnen

loslaattechnieken zoals de

Sedona methode, de Work

van Byron Katie, of de

Emotional Freedom

Technique, trainers helpen om

beperkende overtuigingen,

ervaringen of patronen los te

laten om zo een sterkere

verbinding met deze bronlaag

te creëren.

Ten tweede helpen

bepaalde

meditatietechnieken

om je geest, emoties en

lichaam leeg te maken

en trainers in staat te

stellen in deze bronlaag

te duiken.
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Op deze manier kunnen ze ook tijdens het geven 
van een training direct toegang krijgen tot deze 

laag, wat vooral handig is wanneer zich lastige 
trainingssituaties voordoen.

 Verbinding maken met deze laag helpt trainers om innerlijke rust te

vinden en van daaruit te handelen in plaats vanuit allerlei

verdedigingsmechanismen. Door deze laag te erkennen en herkennen, zijn

trainers in staat om hun deelnemers met een open geest te benaderen en

op een accepterende en begripvolle manier met hen om te gaan. De

bronlaag helpt trainers om te werken aan een sfeer van communicatie die

gebaseerd is op respect voor anderen en openstaan voor alternatieve

meningen, houdingen en ideeën. Dit zijn de kenmerken van leiderschap in

diversiteit.

Het gebruik van de Multi-layered Approach, dus het integreren van

verschillende perspectieven tijdens het trainen, biedt trainers een stevige

basis in het effectief opbouwen van professionele competenties bij het

lesgeven aan groepen met een grote mate van diversiteit. Door deze

benadering verder aan te vullen met de principes van de Positieve

Psychologie ontstaat een stevige basis voor leiderschap in diversiteit.
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POSITIEVE 
PSYCHOLOGIE EN 
LEIDERSCHAP IN 

DIVERSITEIT
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In essentie is Positieve Psychologie het richten van de aandacht op

positieve emoties. Focussen op positieve emoties, zoals optimisme,

positieve relaties, zinvolle betrokkenheid bij taken en activiteiten die

resulteren in zinvolle prestaties zijn essentieel voor het leveren van een

succesvolle training. Het vertrouwen op de principes van de Positieve

Psychologie versterkt dus niet alleen ons welzijn. Het draagt ook bij aan en

voedt een vruchtbare samenwerking met anderen. In feite zijn positieve

emoties het belangrijkste uitgangspunt voor het tot stand brengen van

goed functionerende relaties. 

Hoe veerkrachtiger trainers zijn, hoe beter ze kunnen reageren

op stressvolle situaties. Wanneer zich in een trainingssituatie een

moeilijke situatie voordoet, zullen veerkrachtige trainers anders

reageren. Zij zijn in staat zich aan te passen en kunnen

gemakkelijker verder te gaan. 

Professionele veerkracht helpt om een situatie objectiever te bekijken en

voorkomt dat trainers te direct reageren. Directe reacties zijn vaak

emotioneel van aard en belemmeren ons om een stap terug te doen. Deze

stap terug is echter wel nodig om ruimte te bieden om een situatie vanuit

verschillende invalshoeken te evalueren en adequater met stressvolle

momenten om te gaan. Het versterken van iemands persoonlijke

veerkracht maakt het dus mogelijk om de focus te houden. Ook dit helpt

trainers om duidelijk te communiceren met hun deelnemers en

tegengestelde meningen en conflicten tussen deelnemers op te lossen. 

Een ander zeer waardevol effect dat samenhangt met de Positieve

Psychologie is het vergroten van de veerkracht van trainers. Veerkracht is

een continu proces. Het is het vermogen om zich aan te passen en te

groeien, ondanks moeilijkheden, tegenslagen, crises of negatieve

ervaringen die men meemaakt. Het betekent in staat zijn om snel te

herstellen van lastige levenssituaties. Veerkracht betekent niet alleen dat je

stevig staat als persoon. Het is ook een emotionele reis die van mensen

vraagt om uitdagingen aan te gaan, pijn of negatieve ervaringen dragen en

van ontberingen leren. 
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In de eerste plaats is het belangrijk om kalm te blijven en spannende

situaties te zien als een kans om te veranderen en te leren. Om de

deelnemers met elkaar te verbinden, kunnen trainers zich richten op

datgene wat de groep verbindt. Door te wijzen op dit

gemeenschappelijke doel, bijvoorbeeld het behalen van een

kwalificatie, benadrukken ze de gedeelde verantwoordelijkheid van de

deelnemers om het werken in de groep tot een succes te maken.

Om een groep te activeren en wat levendiger te maken, kan het helpen

om een groepsdiscussie te faciliteren waarin je samen de individuele

rollen bepaalt (d.w.z. taken, verwachtingen, verantwoordelijkheden,

enz.). Wanneer deelnemers wat weerstand bieden en niet direct actief

aan de training deelnemen, kan je hen gewoon vragen:

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je als trainer te
maken krijgt met deelnemers van verschillende
sociaal-culturele achtergronden die niet willen of
kunnen samenwerken of die helemaal niet
betrokken willen raken. Dit kan de groep verstoren
en er kunnen spanningen ontstaan. Vooral
onervaren trainers moeten veerkracht opbouwen,
omdat ze sneller kunnen schrikken en geïrriteerd
raken door dit gedrag. 

 "Stel je voor, wat zou er gebeuren als je ervoor 
zou kiezen om actief deel te nemen? Wat als je 

iets nieuws zou kunnen leren door samen te 
werken met de andere deelnemers?" 

 
Laat de deelnemers inzien dat hun onderlinge verschillen juist extra

waarde toe kunnen voegen. Door deelnemers positief geformuleerde

vragen te stellen en ook uit te spreken wat er in jou als trainer omgaat,

word je authentiek en is het gemakkelijker om een band met hen op te

bouwen. Focussen op positieve emoties is een nuttig instrument om

veerkrachtig en betrokken te blijven tijdens de training. 
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Positieve emoties. Het integreren van positieve emoties, zoals

vreugde, belangstelling en dankbaarheid in ons dagelijks leven -

thuis of op het werk - bevordert het fysieke en psychische welzijn

van het individu en draagt bij tot het opbouwen van positieve

relaties met anderen. 

Betrokkenheid. Betrokkenheid gaat over het deelnemen aan

activiteiten waar je passie voor voelt. Betrokkenheid heeft ook te

maken met de individuele leerprocessen en het vinden van het

juiste evenwicht tussen het aangaan van de uitdaging en de eigen

sterke punten/competenties bij het uitvoeren van een taak of

activiteit. 

Relaties. Het opbouwen van relaties met anderen is fundamenteel

voor het creëren van positieve emoties. Het delen van positieve

emoties met andere mensen en het tonen van authentieke

interesse voor het leven van andere mensen, zorgt voor positieve

relaties.

Betekenis. Deze pijler gaat over het hebben van een missie in het

leven en het werken naar een doel waar we ons mee verbonden

voelen. Hierdoor richten we onze aandacht op die activiteiten die er

voor ons toe doen.

Prestaties. Prestaties verhogen ons welzijn omdat ze het resultaat

zijn van het bereiken van een doel. Om een doel te bereiken,

moeten we innerlijke motivatie vinden en SMART doelen bepalen

(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden).

01

02

03

05

04

Het nut van Positieve Psychologie voor leiderschap in diversiteit is het

creëren van een leerklimaat van acceptatie. We zullen nu naar de vraag

kijken hoe de Multi-layered Approach de Positieve Psychologie principes en

die van leiderschap in diversiteit kan verrijken. 

De 5 principes van de positieve psychologie zoals genoemd in het
PERMA-model kunnen je ook helpen om problemen in de groep op te

lossen. Ze dienen als kernrichtlijnen voor de werkstijl van leiderschap in

diversiteit. De focus ligt op het welzijn en de ontwikkeling van de individuele

deelnemer:
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EEN LEIDERSCHAP 
IN DIVERSITEITS- 

MINDSET 
ONTWIKKELEN 
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Leiderschap in diversiteit is gebaseerd op een innovatieve, inclusieve en

moderne manier waarop trainers hun deelnemers effectief kunnen

(bege)leiden. Er zijn verschillende benaderingswijzen om dit te bereiken.

Wat deze aanpakken gemeenschappelijk hebben, is het op een

natuurlijke manier verinnerlijken van bovenstaande principes door

continue zelftraining. Het toepassen van leiderschapsprincipes voor

diversiteit vereist dus dat je ze integreert als deel van je mindset. Een

trainer die kiest voor het werken vanuit een leiderschap in diversiteit

mindset zal de eigenschap ontwikkelen om dagelijks effectief om te gaan

met de behoeftes van een groep deelnemers met een grote diversiteit.

Bovendien zal hij of zij het onverwachte en onvoorspelbare accepteren als

natuurlijke elementen van diversiteit in het klaslokaal, wat vaak het geval

is bij deelnemers met een diverse achtergrond (cultureel,

sociaaleconomisch, educatief en gezondheid).

Het omgaan met onvoorspelbaarheid hangt samen met het

concept veerkracht. Veerkracht kan worden gedefinieerd als het

proces van zich goed aanpassen in het geval van tegenspoed,

trauma, tragedie, bedreigingen, of belangrijke oorzaken van stress

(APA, 2012). Veerkracht kan daarnaast worden gedefinieerd als het

vermogen om flexibel te zijn in gedachten, gevoelens en

gedragingen wanneer je wordt geconfronteerd met een

levensontwrichting, of langdurige perioden van druk, zodat je

sterker, wijzer en bekwamer uit deze moeilijke tijd komt

(Pemberton, 2015).

Als we deze brede definitie overnemen in de context van het
toepassen van leiderschap in diversiteit in trainingen, kan
veerkracht worden gedefinieerd als de interne capaciteit om
uitdagende trainingssituaties effectief aan te pakken.

Door het ontwikkelen van veerkracht, zullen trainers het risico op een burn-

out voorkomen en zullen ze de kracht hebben om een positieve sfeer in de

trainingsomgeving te blijven waarborgen. 
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Door de principes van leiderschap in diversiteit toe te passen, zijn trainers
in staat om:

hun deelnemers te leren om te
waarderen dat er individuele
verschillen zijn in plaats van
personen in hokjes in te delen. Dit
is belangrijk, omdat we op basis van
het indelen van mensen in hokjes
bepalen wie "in de groep" zit en wie
"buiten de groep" valt. Dit creëert
bewustzijn over het ontstaan van
stereotypes. Door dit proces expliciet
te maken, worden we ons er meer
van bewust wanneer we
stereotyperen.

hen bewust te maken van het feit
dat het indelen van mensen in
hokjes geworteld is in de
systemen waar we vandaan
komen. Het maakt hen er ook van
bewust dat alles wat je uitsluit, voor
problemen zal zorgen. Een systeem
wil nu eenmaal compleet zijn.

een open en respectvolle discussie
te stimuleren - niet alleen over het
onderwerp diversiteit, maar als een
basisregel van communicatie in het
algemeen. 

deelnemers te motiveren om echt
deel te nemen aan de training, of
het nu gaat om het ontwikkelen van
ideeën en strategieën of het geven
van hun mening. Zodra deelnemers
het gevoel hebben dat ze invloed
hebben op het leerproces, zullen ze
eerder geneigd zijn deel te nemen.

Het omarmen van leiderschap in diversiteit, betekent het (h)erkennen van
ieders uniciteit en het ontwikkelen van individuele sterktes en vaardigheden
en interventies, die ervoor zorgen dat de deelnemers hun volle potentieel
kunnen ontwikkelen. Volgens deze principes kan leiderschap in diversiteit
worden gekarakteriseerd als een inclusief proces, waarbij de diversiteit
en de verschillen tussen alle betrokkenen worden geïntegreerd en
ingezet. Dit kan het prestatieniveau verhogen en de creativiteit binnen een
opleidingsgroep bevorderen. De deelnemers moeten het gevoel hebben dat
zij als individu belangrijk zijn. Ze moeten het gevoel hebben dat hun
bijdragen door de groep gewaardeerd worden. Dan is de kans veel groter dat
ze een bijdrage zullen leveren. Leiderschap in diversiteit heeft dus alles te
maken met gedeeld eigenaarschap, inclusie en met waardering voor
verschillende perspectieven.
Door de volgende sleutelprincipes van leiderschap in diversiteit toe te
passen, kun je gemakkelijker zorgen voor een mentaliteitsverandering.
Deze lijst van principes is gebaseerd op Seligman's theorie van de
Positieve Psychologie en Peter Senge's theorie van de Lerende
Organisatie.
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Leiders in diversiteit zijn zich ervan bewust dat iedereen, ondanks de beste

bedoelingen, onbewuste stereotypen heeft. Een stap achteruit doen en de

dingen vanuit een andere invalshoek bekijken, verzacht de effecten ervan

en verschaft ons nieuwe inzichten en ideeën. Door te oefenen in

zelfbewustzijn, over jezelf te leren en door zelfreflectie worden we ons

meer bewust van onze verborgen stereotypen of onbewuste vooroordelen

die ons gedrag kunnen beïnvloeden. We raken er zo ook aan gewend om

uit onze comfortzone te stappen, een gewoonte die persoonlijke groei

mogelijk maakt en ons in staat stelt het grotere plaatje te zien.

Zelfbewustzijn helpt om onszelf en onze reactie op andere mensen beter

te begrijpen. Uiteindelijk zal dit het vermogen tot persoonlijk leiderschap

versterken. Want je kunt alleen anderen leiden, als je eerst jezelf kunt

leiden.

De Multi-layered Approach helpt om de onderstromen te verkennen en de

wortels van problemen die in de bovenstroom ontstaan te transformeren.

Het helpt trainers om zich bewust te worden van het gedrag van hun

deelnemers, of dat nu positief of negatief is, en het beter te begrijpen. 

Oefening om dit principe te oefenen
Deze oefening helpt je om een stapje terug te doen, te kalmeren en je

emoties te reguleren. Vooral wanneer je hoofd een beetje van slag is, zal de

oefening je helpen om je zelfbewustzijn voor het huidige moment te

vergroten en je innerlijke emotionele landschap in evenwicht te brengen.

Zelfbewustzijn is niet altijd gemakkelijk te realiseren, omdat het

voortdurende inspanning vereist. Maar als je deze oefening vaak doet, helpt

het je om negatieve gevoelens en patronen gemakkelijker los te laten. Het

helpt je dus ook om te bepalen welk gedrag of welke reactie op een

positieve manier bijdragen aan je dagelijkse werk. Als je een heldere geest

hebt, ben je beter in staat om met nieuwe ideeën en perspectieven te

komen. Dit zal positief bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling en die

van de mensen om je heen.
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Tijdsduur:
10-15 minuten 

Nodig:
stoel, rolkussen of matje, 
een rustige plek

Instructies:

Zoek een comfortabele zithouding, op een stoel, op de grond of je

kunt op de grond gaan liggen. Ondersteun jezelf met iets indien

nodig. Zorg ervoor dat je deze oefening in een rustige omgeving kunt

uitvoeren.

Sluit je ogen en concentreer je op je ademhaling, die in en uit je lichaam
stroomt. Probeer de komende momenten alleen op je ademhaling te
focussen. Laat alle gedachten los die je op dit moment niet dienen. 

1.

2.

3. Breng dan je bewustzijn naar je lichamelijke gewaarwordingen en merk op
hoe je lichaam zich begint te verbinden met de aarde onder je. Je wordt
steeds meer geaard. Adem in en uit door je buik, langzaam en met aandacht.

Observeer de gedachten die in je opkomen. Probeer niet te blijven

hangen in een gedachte. Laat ze komen en laat ze vervagen.4.
Visualiseer vervolgens dat je bij elke inademing alle delen van je

lichaam een beetje meer ontspant, terwijl je bij elke uitademing alle

op dat moment aanwezige (negatieve) gevoelens en gedachten

loslaat. Stel je voor dat je met elke inademing en elke uitademing

een beetje meer aardt, waarbij je de energie van de aarde onder je

opneemt.

5.

Open na 10 minuten langzaam je ogen en strek zachtjes je handen en

voeten. Bedank jezelf voor deze kleine pauze die je jezelf gegeven hebt

en zet een positieve intentie voor de rest van je dag.

6.
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We willen ons allemaal geaccepteerd en gewaardeerd voelen voor de

individuen die we zijn, met onze individuele kenmerken, sterke punten en

competenties. Een sfeer van acceptatie stelt ons ook in staat ons volledig

potentieel gemakkelijker te ontplooien. Het creëren van een sfeer van

waardering kan ervoor zorgen dat we ons meer verbonden voelen met een

groep en kan de kwaliteit van onze relaties verhogen. Een leider in

diversiteit zorgt ervoor dat iedereen in de groep zich verbonden voelt en

niemand uitgesloten wordt. Door anderen en hun standpunten, gedrag en

denkwijzen te waarderen, zorgen we ervoor dat we hen minder gemakkelijk

uitsluiten. Het is absoluut niet gemakkelijk om verschillende perspectieven

altijd te waarderen en te begrijpen. Dat betekent namelijk dat we ook die

meningen moeten erkennen die verschillen van onze eigen mening. Door

een waarderende houding aan te nemen, worden we ons ook meer bewust

van onze eigen beperkingen en onvolmaaktheden, en staan we meer open

om te leren van kritiek en andere invalshoeken. 

De Multi-layered Approach helpt je in te zien dat mensen uit een ander

systeem komen en dat dit van invloed is op de manier waarop ze handelen.

Door je te verbinden met de onderbewuste onderstroom, ga je (h)erkennen

dat je een eigen achtergrond en persoonlijkheid hebt, die gevormd is door

jouw specifieke biografie. Deze meerlaagse benadering zal je ook helpen

vertrouwd te raken met het systemische principe van insluiting: alles en

iedereen hoort erbij. Als je iets uitsluit, zal het systeem ervoor zorgen dat het

wordt opgenomen, waardoor er allerlei problemen in de bovenstroom

ontstaan. Door te oefenen met een houding van waardering kun je het

effect van uitsluiting beperken. Tenslotte, als trainers zich bewust worden

van de archetypen die in een situatie spelen, weten ze gemakkelijker welke

interventie ze kunnen inzetten.

Leiders in diversiteit streven ernaar de uniciteit 
van alle deelnemers te waarderen.
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Oefening om met dit principe te oefenen
Door regelmatig te oefenen met waardering ga je de goede dingen

opmerken die in de loop van je dag gebeuren. Het zal je bewust maken van

details die je anders misschien voor lief zou nemen. Het je eigen maken van

een waarderende houding zal je helpen om gemakkelijker dingen te

vinden om dankbaar voor te zijn. Dit versterkt je vermogen om positief te

denken en om de mensen om je heen te accepteren voor wie ze zijn.

Uiteindelijk kan het je helpen een nederige houding aan te nemen, fouten

toe te geven wanneer die gemaakt zijn en steun te zoeken (bv. van ervaren

collega's) om persoonlijke tekortkomingen te overwinnen.

Tijdsduur:
10 minuten 

Nodig:

Pen en papier, een rustige plaats

Instructies: 

Neem aan het einde van een dag de tijd om even te gaan zitten en na

te denken over je werkdag. Denk aan 3 positieve dingen die je tijdens

de dag zijn gebeurd. Bijvoorbeeld: een cursist hield de deur voor je

open of een ander begroette je vriendelijk. Deze momenten zijn

waardevol. En het is nog waardevoller om dergelijke momenten

bewust op te merken. 

Vervolgens kun je positieve momenten opschrijven die je waardering

verdienen. Richt je aandacht op de positieve dingen, dingen die je

motiveren en wees dankbaar voor elke daad van vriendelijkheid die in

je opkomt of die je pad heeft gekruist gedurende de dag.

Denk na over manieren waarop je oprechte waardering kunt uiten aan
de deelnemers van je trainingen. Dit gaat niet over overdreven
vriendelijk doen, maar om te onderzoeken hoe je uiting kunt geven
aan de waardering die je ervaart. Natuurlijk gaat iedereen anders om
met andere mensen. Toch kan het tonen van authentieke waardering
en het uitdrukken van je gevoelens op de juiste toon veel betekenen
voor je deelnemers. 

1.

2.

3.
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Empathie is een van de belangrijkste principes bij het ontwikkelen
van een diversiteitsgerichte leiderschapsmentaliteit.

Het principe van waardering en waarde is nauw verbonden met empathie:

anderen erkennen in hun uniciteit zal empathie bevorderen. Empathie is

een reflectief proces. Je oefent empathie door in de huid van anderen te

kruipen en je voor te stellen hoe het voelt om die persoon te zijn. Empathie

hebben voor iemand betekent niet dat we medelijden met hem hebben

of dat we hem per se willen helpen. Het betekent dat we iemands gedrag

proberen te begrijpen, dat we proberen zijn gedachten, prioriteiten en

gedragspatronen te begrijpen. Deze worden ook beïnvloed door zijn

sociaal-culturele achtergrond. 

Het onderzoeken van de onderbewuste onderstroom is het onderzoeken

van de laag waarin relaties zich manifesteren en verbindingen worden

gelegd. De onderstroom beïnvloedt de manier waarop mensen zich aan

de oppervlaktelaag manifesteren en door anderen gezien willen worden.

Kennis van de werking van de onderstroom helpt trainers om het gedrag

van deelnemers in een bredere context te plaatsen. Een verhoogd

bewustzijn van de verschillende systemen die aan het werk zijn, en van de

levenskrachten in systemen kan het inlevingsvermogen van trainers

bevorderen.

Het erkennen van de actieve archetypes in zichzelf en in de
deelnemers helpt ook om empathie te creëren.

Oefening om te oefenen met dit principe
Je kunt empathie zien als een training die je emotioneel fit en stabiel

houdt. Als je vaak oefent, ontwikkel je vanzelf een natuurlijk vermogen om

contact te maken met andere mensen. Dit zal de kwaliteit van je relaties

verbeteren en helpen diversiteit in leiderschapscompetenties te voeden. De

volgende oefening kun je regelmatig doen en zal je helpen bij het

cultiveren van positieve energie en vriendelijkheid richting jezelf en

anderen.
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Tijdsduur:
10-20 minuten 

Nodig: 
Een open geest, een rustige 
plek

Instructies: 

Neem plaats op een rustige plek, waar je in stilte kunt oefenen.

Adem nu een paar keer diep in door je neus en uit door je mond.

1.
2.

Neem, voordat je deze oefening gaat doen, een paar minuten de tijd om te
ontspannen en je geest tot rust te laten komen. Kom in een staat van
mindfulness. Het helpt om je te richten op je ademhaling en lichamelijke
gewaarwordingen. Met elke ademhaling ontspant je lichaam zich een
beetje en laat je spanning los. 

We raden je aan deze oefening regelmatig te herhalen. Het helpt je om

andere mensen meer te accepteren, vooral diegenen waar je moeite mee

hebt. Door hen je oprechte en liefdevolle gedachten te geven, voed je

automatisch je vermogen tot empathie en versterk je je leiderschap in

diversiteitscompetenties. 

Eerst warm je op met wat zelfliefde: begin met de volgende zinnen

hardop tegen jezelf te zeggen: "Dat ik gelukkig mag zijn. Dat ik veilig

mag zijn. Dat ik vreugde mag voelen, etc.". Door deze positieve

affirmaties hardop te zeggen, boor je een staat van aanvaarding aan, die

aan de basis ligt van empathie. Pauzeer na elke zin en haal diep adem.

Laat de woorden in je lichaam en geest zinken.

3.

Richt vervolgens je aandacht op een familielid, een vriend of iemand die

je dierbaar is. Richt de positieve affirmaties op die persoon: "Dat je

gelukkig mag zijn. Dat je veilig mag zijn. Dat je je vreugde mag voelen."

Voel hoe je geest zich verbindt met die persoon, hoe de zinnen diepe

empathie uitdrukken. Adem bewust door.

4.

Stel je vervolgens een persoon voor met wie je je niet zo verbonden
voelt, of een persoon voor wie je misschien wrok of een andere
negatieve emoties voelt. Probeer alle emoties die opkomen te
accepteren, wanneer je de persoon voor je ziet. Wat je ook voelt is oké.
Forceer jezelf niet. 

5.

6. Richt nu de positieve affirmaties naar die specifieke persoon. Probeer
oprecht te zijn en ze te menen.
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Door je in te zetten om eerlijk en respectvol met elkaar om te gaan, stel je

een positief voorbeeld in je organisatie en voor de mensen met wie je

werkt. Het is een voortdurend leerproces, dat geduld en een aantal

verschillende vaardigheden vereist, zoals luisteren naar de deelnemers en

luisteren naar hun behoeften, positief taalgebruik (d.w.z. het gaat er niet

om wat je zegt, maar hoe je het zegt) en deelnemers constructieve

feedback geven, waarmee je laat zien dat je het beste met hen voor hebt.

Eerlijk omgaan met de deelnemers betekent echter niet dat iedereen op

dezelfde manier wordt behandeld. Het betekent dat je ze behandelt op de

manier die het best bij hen past, dat je aandacht hebt voor hun behoeften

en met hen omgaat op basis van hun behoeften. Bovendien zorgen

eerlijkheid en respect ervoor dat we verschillende culturen erkennen en te

waarderen. Als je verschillen toelaat en omarmt, ontdek je nieuwe

mogelijkheden om te leren, omdat je meer open staat voor nieuwe ideeën.

Het is duidelijk dat we allemaal mentale modellen hebben die onze

emoties, houdingen en handelingen beïnvloeden en dat we die niet

volledig kunnen loslaten. Onze mentale modellen maken deel uit van onze

identiteit, gevormd door onze eigen culturele waarden en overtuigingen

die zijn ingebed in en verweven met verschillende systemen. Maar je kunt

je wel bewuster worden van je innerlijke mentale modellen, waardoor je

toleranter/gevoeliger wordt voor verschillende culturen. 

Door je te verbinden met de bronlaag, kunnen trainers ervaren dat we

allemaal één zijn. Dit is vooral nuttig om oordelen en vooroordelen te

vermijden en de geest vrij te maken van negatieve gedachten over andere

mensen. Deze laag stelt ons dus in staat om op een open een eerlijke

manier met de individuele deelnemer om te gaan.

Een kenmerk van leiderschap in diversiteit is 
anderen eerlijk en respectvol te behandelen.

#36



Oefening om dit principe te oefenen
Deze activiteit helpt ons na te deken over hoe we de principes van respect

en eerlijkheid in ons dagelijks leven toepassen. Hoe vaker we aan

zelfreflectie doen en bewust nadenken over de manier waarop we met

mensen omgaan, hoe bewuster we worden van onze gedragspatronen. We

kunnen dan bepaalde gedragspatronen veranderen en ons richten op het

opbouwen van vruchtbare relaties met onze deelnemers. 

Tijdsduur:
20-30 minuten

Nodig:
Pen en papier, een rustige 
plaats

Instructies:

Ga zitten en lees de volgende open vragen een voor een.1.
2.

Voor je aan de oefening begint, geef je jezelf een korte pauze en maak je je

geest vrij van alle afleidende gedachten. Haal een paar keer diep adem en

ontspan, zodat je geest zich volledig kan richten op de zelfreflectie-

oefening.

Neem 3-5 minuten voor het beantwoorden van elke vraag. Je kunt

deze oefening aanpassen door de term "respect" te vervangen door

andere concepten waarover je wilt nadenken. 

✔  Wat betekent het voor jou om door anderen gerespecteerd te worden?

✔  Wat betekent het voor jou om niet gerespecteerd te worden?

✔  Hoe zou je respectvol gedrag omschrijven?

✔  Hoe toon je respect voor anderen (je deelnemers)?

✔  Hoe verdienen deelnemers jouw respect?

✔  Kun je een situatie bedenken waarin je iemand misschien niet

respectvol hebt behandeld? Waarom is dat gebeurd? Wat kun je ervan

leren?

✔  Wat zou jou kunnen helpen om een meer respectvolle en rechtvaardige

sfeer in je trainingen te creëren?
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Zij omarmen een houding van levenslang leren en zien kritische situaties en

obstakels als een belangrijke bron om te leren en jezelf te ontwikkelen.

Leiders in diversiteit zijn ook proactief in het benaderen van en

samenwerken met anderen, omdat zij nieuwsgierig zijn naar de meningen

en standpunten van anderen. Leiders in diversiteit zijn niet bang voor

ambiguïteit, in plaats daarvan omarmen ze die en vragen ze anderen

nadrukkelijk om hun standpunten in te brengen, zelfs als die anders zijn dan

die van hunzelf. Jouw collega's hebben misschien met vergelijkbare situaties

te maken gehad en door van elkaars ervaringen te leren, creëer je

waardevolle synergie-effecten die de samenwerking binnen je organisatie

versterken. Het kan soms niet zo goed voelen om anderen om hulp te

vragen, maar het is juist logisch en helemaal oké dat je het niet allemaal

weet. Zie het als een kracht in plaats van een zwakte. Door het principe van

nieuwsgierigheid en samenwerking in het dagelijkse werkleven te

verankeren, bevorder je je vaardigheden op het gebied van perspectief

nemen en samenwerken. 

De Multi-layered Approach kan je helpen om de bewuste en

onderbewuste onderstroom van je overtuigingen en veronderstellingen

te onderzoeken. Het is de laag die diep ingrijpt in ons vermogen om

relaties met anderen op te bouwen en samen te kunnen werken met de

mensen om ons heen. Dit wordt ook bepaald door de specifieke

archetypes die geactiveerd zijn. Door ons te verbinden met de

archetypes wanneer we met een groep werken, kunnen we

onderzoeken hoe we ze in evenwicht kunnen brengen en er de leiding

over kunnen nemen. Het concept van archetypen stelt ons beter in staat

de deelnemers, hun gedrag en onze reactie daarop een plek te geven.

Voor leiders in diversiteit is het essentieel om 
nieuwsgierig te blijven en open te staan voor 

nieuwe ideeën en ervaringen.
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Oefening om met dit principe te oefenen
Om afspraken met je team te maken over hoe je omgaat met lastige

diversiteitsituaties in trainingen en hoe je elkaar daarbij kunt ondersteunen,

kun je samen een SWOT-analyse maken (Strengths, Weaknesses,

Opportunities, Threats). Het is een eenvoudig hulpmiddel voor gerichte

discussies en brainstormsessies, waarin je gemeenschappelijke richtlijnen

ontwikkelt over hoe je zou kunnen omgaan met uitdagende situaties;

individueel, maar ook als een team van diversiteitsleiders. Het gebruik van

een SWOT-analyse zorgt voor nieuwe inzichten en het stimuleert het team

om te komen met probleemoplossende strategieën. Daarnaast bevordert

het ook de teamverantwoordelijkheid en samenwerking. Je kunt hierbij

denken aan het uitwerken van duidelijke afspraken en het delen van

ervaringen en succesverhalen. Het op een handige manier gebruik maken

van de kennis en vaardigheden in een team verhoogt de productiviteit en

vergemakkelijkt innovatie. 

Tijdsduur:
60+ minuten 

Nodig:

4 of meer mensen van je 
team, whiteboard en markers, 
werkblad SWOT-analyse

Instructies: 

Vraag de teamleden of ze geïnteresseerd zijn om tijd te besteden

aan het samendoen van een SWOT-analyse. Het doel is om

gemeenschappelijke afspraken en richtlijnen uit te werken over hoe

jullie team succesvol kan samenwerken in een opleidingsomgeving

met een grote mate van diversiteit.

1.

#39



Neem samen het werkblad door. Telkens wanneer je een sterkte,

zwakte, kans of bedreiging identificeert, noteer die dan. Probeer tot

een gemeenschappelijk begrip te komen van wat leiderschap in

diversiteit voor jullie als team kan betekenen.

Ontwikkel nu samen een aantal richtlijnen waarvan je denkt dat ze
relevant zijn voor jullie als team en jullie zouden helpen om beter
om te gaan met lastige trainingssituaties. Brainstorm samen over
oplossingen en bepaal met elkaar nieuwe manieren om met een
situatie om te gaan. Neem de tijd om elk idee te analyseren en
samen te evalueren welke de meeste kans van slagen heeft. Orden
de opties en denk aan onverwachte veranderingen of potentiële
risico's. Rangschik de richtlijnen/oplossingen volgens hun
haalbaarheid en kies degene die het meest duurzaam lijken. 

3.

4.

5. Werk aan een stappenplan om jullie afspraken uit te voeren. 

Maak voldoende kopieën van het werkblad SWOT-analyse. Kom met

het team bij elkaar. Introduceer het onderwerp en leg kort de

SWOT-analysetechniek uit. Zorg voor een veilige omgeving, waarin jij

en je collega's zich op hun gemak voelen om vrijuit te spreken. Je

kunt ervoor kiezen om eerst een aantal basisregels af te spreken. Leg

vervolgens aan je teamleden uit wat de reden is dat je dit

onderwerp wil bespreken en wat het doel van de sessie is. Benadruk

de toegevoegde waarde die deze oefening voor jullie als team zal

hebben. Op die manier motiveer je je collega's om actief deel te

nemen en er een gemeenschappelijk project van te maken. 

2.
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INSPIRATIE VOOR
TRAINERS OM 

LEIDERSCHAP IN 
DIVERSITEIT IN DE 
PRAKTIJK TOE TE 

PASSEN
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Vier jaar lang heeft het trainersteam van Your Ideas Matter (Bulgarije)

internationale trainingen verzorgd voor volwassenen die als vrijwilliger,

deskundige of leider van een patiëntenorganisatie actief waren. Deze

programma's werden uitgevoerd onder auspiciën van het Europees

Patiëntenforum. De deelnemers aan deze trainingen waren op

verschillende niveaus divers:

Dit deel van het handboek biedt praktische reflecties en voorbeelden van

de partners van het APPROACH project. Dit zijn allemaal trainers met een

verschillende achtergrond (Verenigd Koninkrijk, Nederland, Oostenrijk en

Bulgarije). Dit deel is bedoeld om andere trainers aan te moedigen de

principes van leiderschap in diversiteit in hun werk toe te passen.

Ze kwamen uit verschillende landen in Europa en
vertegenwoordigden verschillende sociaal-culturele tradities. 

Ze hadden verschillende niveaus van deskundigheid en ervaring.

Ze vertegenwoordigde leeftijdsgroepen varieerden van 21 tot 60+. 

De meerderheid van de cursisten was zelf patiënten, met
verschillende levensveranderende aandoeningen.
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Het was de bedoeling dat de trainers zorgden voor een leerpad dat een

langere tijd duurde. Het bestond uit een combinatie van face-to-face

trainingen en online individuele en groepscoaching/mentoring sessies.

Omdat het team bestond uit een homogene groep van trainers en

coaches, was het een uitdaging om met deze diverse doelgroep om te

gaan. Op zoek naar de beste aanpak spraken we af om een aantal

basisprincipes te volgen en toe te passen. Op dat moment wisten we nog

niet dat deze principes overeenkwamen met de principes van een

diversiteitsgerichte leiderschapsmentaliteit.

NEDERIGHEID

Als trainer heb je een lange professionele ontwikkelingsreis afgelegd.

Hoewel dit natuurlijk in eerste instantie heel positief is, kan het ook

betekenen dat een trainer geneigd is zich boven de deelnemers te plaatsen.

Bij de voorbereiding van de training hebben wij dit risico onderkend en

twee belangrijke maatregelen genomen: 1. Zelfobservatie voor een houding

vanuit de positie van "ik ben superieur" tijdens trainings- en coachingsessies.

2. Intercollegiale observatie tijdens de activiteiten en intercollegiale

discussies tijdens teamvergaderingen met wederzijdse feedback.

Trainers hebben soms de neiging om te laten zien dat ze alles weten en op

alles voorbereid zijn. De deelnemers in onze trainingen hebben ons

geïnspireerd dat het oké is om je kwetsbaar op te stellen. Wanneer je je

kwetsbaar opstelt, open je de ruimte voor authenticiteit, wat een van de

belangrijkste ingrediënten is om vertrouwen op te bouwen tussen jou en je

deelnemers. Het kan een onderdeel zijn van de introductiesessies, de eerste

minuten van een training of coaching sessie of als continu proces.

De lijst van principes met enkele voorbeelden voor de toepassing

ervan:

KWETSBAARHEID

POSITIEVE 
BEVESTIGING

Tijdens het hele leertraject hebben we de nadruk gelegd op de unieke

bijdragen van de leerlingen aan het proces.
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We kunnen deze aanpak ook "het BRAVO-principe" noemen. Telkens

wanneer je de kans hebt om positieve feedback te geven aan leerlingen en

hen aan te moedigen om positief te zijn over wat ze bereikt hebben, doe

het dan en je zult merken dat de training naar een hoger niveau wordt

getild.

Als coaches hebben we geleerd dat de cliënt de agenda van de

coachingsessies bepaalt en dat het de cliënt is die kiest welke richting hij

uitgaat. Toch hadden we in de eerste maanden dat we bovengenoemde

trainingen gaven, grote uitdagingen en dilemma's, wat te doen in het geval

dat een deelnemer niet kwam opdagen bij de geplande trainings- en

coachingssessies. Uiteindelijk realiseerden we ons dat de diversiteit en

individualiteit van onze deelnemers hun keuze van het leerproces

beïnvloedde. Dit moesten we onder ogen zien. Alleen als we dit

accepteerde, konden we een hoge kwaliteit leveren. Voor sommige

deelnemers was het bijwonen van een webinar voldoende om inspiratie op

te doen en positieve actie te ondernemen. Voor anderen was het bijwonen

van individuele coachingsessies het belangrijkste. 

ACCEPTEER DE KEUZE 
VAN DE DEELNEMER

Als trainers en coaches waren wij zeer gemotiveerd om onze deelnemers te

helpen uit te blinken in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Hoewel dit een positief uitgangspunt lijkt, veroorzaakte het in ons geval

aanzienlijke uitdagingen tijdens onze eerste trainings- en

coachingsactiviteiten. We veroorzaakten onbedoeld zelfkritiek bij de

deelnemers omdat ze de doelstellingen niet haalden met de snelheid

waarvan wij dachten dat die "het beste voor hen" was. Wanneer je de

verschillen in vooruitgang van de deelnemers niet als een zwak punt ziet,

maar als een kans om per individu te bekijken welk resultaat hij of zij heeft

behaald, zul je het juiste evenwicht vinden tussen flexibiliteit en het

bereiken van de leerdoelen. Je zal je ook rustiger voelen en vanuit flow een

bijdrage kunnen leveren aan hun gewenste persoonlijke en professionele

groei. 

HET ACCEPTEREN VAN HET 
TEMPO EN DE RESULTATEN 
VAN DE DEELNEMER

#44



BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining

GmbH is een commerciële instelling in Wenen, Oostenrijk met jarenlange

ervaring in het aanbieden en ontwerpen van op maat gemaakte onderwijs-

en trainingsprogramma’s voor (jonge) volwassen op nationaal en

internationaal niveau. BEST richt zich op het verbeteren van de

loopbaanperspectieven en de sociale integratie van volwassen cursisten, en

stelt hen in staat om hun eigen 'agents of change' te worden. Het instituut

werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van haar programma's en

conceptontwerpen. In al onze trainingsprogramma’s staan de behoeften

en competenties van de deelnemers centraal. Praten over de behoeften

van volwassen cursisten gaat hand in hand met praten over de diversiteit

van cursisten. De verschillen tussen onze cursisten zijn enorm - van

uiteenlopende educatieve en sociaal-culturele achtergronden en

persoonlijke levensverhalen tot diversiteit in karaktereigenschappen of

motivatie, interesses en leervoorkeuren.

Uit ervaring weten we dat diversiteit positieve of negatieve

effecten kan hebben op de groepsdynamiek: het kan een groep

ertoe aanzetten gebruik te maken van haar rijkdom aan

ervaringen en middelen om een gemeenschappelijk doel te

bereiken, of in het ergste geval worden de verschillen tussen

individuen onoverkomelijk, waardoor de groep ontwricht en

uiteindelijk ontbonden wordt.

Omgaan met de diversiteit van cursisten is een lastige taak voor trainers. Zij

moeten anticiperen op conflicten of lastige situaties, en weten idealiter

precies wanneer het het juiste moment is om een conflictsituatie te

gebruiken als een kantelpunt om individuele en groepsontwikkeling te

bevorderen. De trainers moeten daarom over specifieke kennis beschikken

om hun cursisten op verantwoorde wijze te kunnen begeleiden.
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Onze jarenlange praktische ervaring heeft ons geleerd dat er een bepaalde

mentaliteit nodig is om groepssamenwerking op een effectieve manier te

laten werken. Het bereiken van momentum als een diversiteitsleider vereist

echter oefening en bewustzijn van hoe conflicten te hanteren zodat ze niet

in het groepsproces worden vergroot. Om trainers in staat te stellen het

potentieel van de verschillen van hun leerlingen te benutten, hebben we

bepaalde kwaliteiten geïdentificeerd die zijn opgenomen in de

voorgestelde mindset voor leiderschap in diversiteit van dit handboek.

Wat zijn jouw ervaringen met het omgaan met
diversiteit in je onderwijsinstelling/organisatie? Hoe
bereid je je voor op het werken met een nieuwe
groep cursisten?

In de eerste plaats moet je je bewust zijn van het kader en de

context waarin je opereert. Denk na over je doelgroep, wie zijn ze,

waarom nemen ze deel aan het opleidingsprogramma, wat is hun

verhaal? Zo krijg je een duidelijker beeld van wie je aanstaande

cursisten zijn en kun je gemakkelijker aansluiten bij hun potentiële

behoeften.

De volgende vragen en antwoorden vatten de ervaringen van onze trainers

samen en dienen als praktische richtlijnen en aanbevelingen over hoe

trainers een werkstijl van leiderschap in diversiteit kunnen aannemen:

#1

Daarom raden wij je aan om je vooraf te verdiepen in de

bijzonderheden en behoeften van je doelgroep. De voorbereiding

omvat het onderzoeken van details over de leeftijd van je cursisten,

hun (onderwijs)biografie, leermotieven en -voorkeuren, hun doelen

en interesses. Gewoonlijk verstrekken cursisten deze informatie

voordat zij aan een onderwijsprogramma beginnen (bv. tijdens de

intake).

#2
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#3 Je zou daarom aan programmamanagers en andere collega's die 

 verantwoordelijk is voor de selectie van de cursisten kunnen vragen

of zij je informatie kunnen verstrekken die je kan helpen bij het

inspelen op de behoeften van je aanstaande cursisten.

Wat zijn de belangrijkste aspecten om rekening
mee te houden als het gaat om het trainen van
diverse groepen volwassenen?

Of je nu nieuw bent op dit gebied of al ervaring hebt, het is altijd een goed

idee om van gedachten te wisselen met ervaren collega's en hen om

advies te vragen.

Om trainers in staat te stellen een cultuur van leiderschap in diversiteit in

de groep te creëren, moeten trainers zich er in de eerste plaats van bewust

zijn dat diversiteit bij henzelf begint. Dit betekent dat diversiteitstrainers

erkennen dat zij - ondanks hun goede bedoelingen - onbewuste

vooroordelen ten opzichte van cursisten kunnen hebben en dat ze deze

moeten transformeren. Anders kunnen stereotypen over anderen de

overhand krijgen, wat kan zorgen voor een nauwere blik van de trainer en

daardoor tot oneerlijke beslissingen. Zo zie je dat reflectie over je eigen rol

als trainer, je persoonlijke perceptie en interpretatie van het gedrag van de

cursist dus een belangrijke routine is van leiders in diversiteit. Dit bevordert

namelijk het zelfbewustzijn van de trainers en stelt hen in staat een

omgeving van eerlijkheid en respect te creëren. In die zin moeten trainers

ruimdenkend blijven, en misschien zelfs verschillende standpunten

verwelkomen. Dit zal hen ook helpen in het ontwikkelen van authentiek

begrip en empathie, wetende dat elke cursist unieke behoeften heeft en

dat elke groep anders is. De diversiteit van de cursisten als iets positiefs te

kunnen zien, zorgt er ook voor dat je de verschillende bronnen die in een

groep aanwezig zijn kunt benutten. Dat komt overeen met onze

algemene onderwijs- en werkaanpak: elke cursist heeft individuele

competenties en het is de verantwoordelijkheid van trainers om die te

erkennen en te koesteren. 
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De ervaring leert dat wanneer trainers een groep voor het eerst ontmoeten,

zij zich moeten concentreren op het gemeenschappelijke doel dat de

groep bindt. Door deze gemeenschappelijkheid duidelijk met de groep te

delen, wordt bovendien de basis gelegd voor een gevoel van

saamhorigheid.

Wat kunnen trainers doen om ervoor te zorgen dat
de cursisten zich snel onderdeel voelen van de
groep en hoe kan een trainer daarvoor preventieve
strategieën voor conflictoplossing ontwikkelen?

In wezen gaat het erom de waarde te benadrukken van wat er is, de

waarde en de kansen te belichten die deze opleiding/scholing voor hen

individueel en als groep kan hebben. Verplaats je eens in de cursisten. Wat

motiveert hen om samen te werken met mensen die ze nauwelijks

kennen? Het opbouwen van een gedeeld verlangen en een gedeeld begrip

van hoe je als groep wilt samenwerken is iets waar je als trainer altijd in

kunt investeren wanneer je je groep voor het eerst ontmoet. 

Er zijn verschillende manieren om dit te doen:

✔ Misschien wil je aan het begin van de training een reeks groepsregels

opstellen. Stimuleer je cursisten om na te denken over manieren om

samen te werken, praat over wat (on-)aanvaardbaar is voor iedereen in de

groep.

✔  Je kunt een brainstorm doen of een open groepsdiscussie voeren. 

✔ Blijf nieuwsgierig, stel vragen die je een dieper inzicht geven in hun

behoeften.

✔ Moedig je cursisten aan om hun ideeën te delen. 

✔ Verander je perspectief en zet een "systemische bril" op, zodat je beter

begrijpt waar je cursisten vandaan komen en wat belangrijk voor hen is.

✔ Als jij (of je leerlingen) het moeilijk vinden om te begrijpen wat een

andere deelnemer probeert over te brengen, herformuleer dan hun

bijdragen of werk met beelden of rolmodellen om het standpunt van de

cursist beter te illustreren. 
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Wanneer zich een lastige trainingssituatie voordoet, zal het enorm helpen

om terug te kunnen grijpen naar een reeks vaste groepsregels. Dit komt

doordat ze door de groep zijn uitgewerkt en erkend. Groepsregels doen

dus een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van alle cursisten. Eigen

verantwoordelijkheid is een sleutelwoord waar je de cursisten regelmatig

op moet wijzen. Het succes van de training hangt in grote mate af van de

mate van eigen verantwoordelijkheid en de inspanning die elke cursist

bereid is te leveren. Wijs hen op het doel en de verantwoordelijkheid van je

eigen rol en het doel en de verantwoordelijkheid van hun eigen rol.

Hoewel sommige trainers van nature veerkrachtiger zijn dan anderen, is

het toch een vaardigheid die getraind en ontwikkeld kan worden. Maar

hoe doe je dit? Er zijn verschillende manieren om je veerkracht te vergroten

en wij zouden de volgende willen voorstellen: 

Veerkrachtige mensen zijn in staat om hun emoties

gemakkelijker te reguleren. Je emoties kunnen beheersen, geeft

je een gevoel van zelfempowerment en een gevoel dat we

controle hebben over ons leven. Veerkracht is dus verbonden

met individueel welzijn, zowel mentaal als fysiek.

Om je veerkracht op te bouwen, zou je kunnen beginnen met bewust en

doelbewust te investeren in je eigen groei. Investeer in de dingen die je

graag doet, de dingen die je plezier geven. Dit hoeft niet per se gebonden

te zijn aan je professionele ontwikkeling, maar het kan iets zijn dat je graag

doet in je vrije tijd en dat je innerlijke balans bevordert (bijv. sport of

culturele activiteiten, gemeenschapsactiviteiten, vrijwilligerswerk, praten

met vrienden of familie, een boek lezen of een nieuw recept uitproberen,

enzovoort).

Hoe kunnen trainers veerkracht tonen in uitdagende
situaties?
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Veerkracht betekent ook dat je je cursisten aanmoedigt om door

blokkades heen te breken, of om gevoelens van onzekerheid of

ambiguïteit te accepteren wanneer ze deze ervaren. Hierbij is het

soms nuttig om een persoonlijk voorbeeld te geven van hoe je

zelf met onzekerheid of ambiguïteit in je leven bent omgegaan

en welke strategieën je in dergelijke situaties bijzonder nuttig

hebt gevonden. Als trainer ben je ook een rolmodel voor je

cursisten. 

Daarom geef je het goede voorbeeld door hen te stimuleren om te

investeren in dingen die hun batterij weer opladen in plaats van te blijven

hangen in dingen die je niet verder brengen. En soms is het nodig om

leerlingen gewoon op een optimistische manier toe te spreken en hen

emotionele steun te bieden door ze te laten weten dat ze ergens doorheen

kunnen komen, dat alles goed komt.  

Hierbij concentreer je je op de toegevoegde waarde van deze activiteiten

op je persoonlijke groei. Vraag jezelf af op welke manieren je kunt leren

groeien, als je je tijd besteedt aan de dingen die je leuk vindt? Wat kun je

meenemen dat je persoonlijke ontwikkeling voedt? Zorgen voor en

investeren in jezelf heeft te maken met zelfzorg en je richten op je eigen

persoonlijke groei. 
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De Internationale School voor Ondernemerschap is gevestigd in Nederland.

Wij ondersteunen trainers, coaches en ondernemers om hun impact te

vergroten. Door de Multi-layered Approach toe te passen in ons werk, 

 brengen we transformatieve diepgang in onze trainingen, workshops en

coachingssessies. Omdat de Multi-layered Approach gaat over verbinding

maken met het innerlijke individu, de groep en het collectief om ons heen,

dragen we met z'n allen bij aan een betere wereld waarin iedereen zijn

volledige potentieel kan aanboren. 

Dit voorbeeld gaat over een opdracht voor een team van 27 onafhankelijke

coaches die samenwerkten voor een grote aanbesteding van de Franse

overheid. Het is een netwerkorganisatie zonder duidelijke hiërarchische

structuur. Ze zijn georganiseerd in kringen van coaches die een bepaalde

verantwoordelijkheid delen, zoals communicatie of het ontwikkelen van

vaardigheden. 

Door de COVID-pandemie hadden ze bijna 18 maanden lang op afstand

gewerkt. Nu wilden ze samenkomen en opnieuw contact maken.

Tegelijkertijd wilden ze nagaan wat het was dat hen verbond. Tenslotte

wilden ze ook weten wat er nodig was om samen de toekomst in te gaan.

Ter voorbereiding van deze eendaagse training hebben we met een paar

coaches gesproken om te horen wat hun verwachtingen waren en wat

volgens hen de problemen waren die aangepakt moesten worden. We

luisterden niet alleen met onze oren, maar gebruikten ook ons lichaam om

de informatie te registreren. Zo konden we voelen wanneer de betreffende

coach het had over een onderwerp dat er echt toe deed of wanneer het

iets was dat van minder belang was. We 'wisten' ook, gebruikmakend van

de intelligentie van onze intuïtie, wanneer we dieper moesten graven en

vragen stellen, of wanneer we moesten loslaten.

VOORBEREIDING

#51



We bereidden de training in grote lijnen voor, waarbij we ruimte lieten voor

wat er in de loop van de dag naar voren zou komen. We besloten dus

alleen wat we als eerste zouden doen en wat daarna. Voor de rest van de

dag hadden we een paar opties en werkvormen die we konden gebruiken.

DE TRAINING

Om de coaches (opnieuw) verbinding met elkaar te laten maken

in de onderbewuste onderstroom en zelfs met en in de bronlaag,

vroegen we de groep om door de ruimte te lopen en te voelen.

We nodigden hen uit om eerst op zichzelf te focussen en zich

later met de anderen te verbinden. Daarna vroegen we hen een

partner te kiezen en elkaar in de ogen te kijken en drie keer te

ademen. Vervolgens deelden ze met de ander wat ze in de

afgelopen periode gemist hadden. Vervolgens gingen ze naar de

volgende persoon en deden hetzelfde. Het gebruik van de

ademhaling en het kijken in elkaars ogen creëerde echt een diepe

verbondenheid, die hen ook een gevoel van veiligheid gaf, wat

bevorderlijk was voor een positief verloop van de dag.

Daarna vroegen we hen om duo’s te maken. Ze moesten elkaar met een

lichamelijke uitdrukking laten zien waarom ze zo blij waren om weer als

team bij elkaar te zijn. Eerst lieten ze dit aan elkaar zien en daarna

moesten ze een gezamenlijke lichaamsbeweging laten ontstaan die hun

gezamenlijk enthousiasme zou uitdrukken. Daarna vroegen we hen om

met een ander duo samen te gaan en hun lichaamsbeweging aan het

andere koppel te tonen. Opnieuw vroegen we hen om, nu met z’n vieren,

een gezamenlijke beweging te laten ontstaan die hun vreugde en

enthousiasme over deze sessie uitdrukte. We vroegen hen vervolgens om

een andere groep van vier te vinden en vervolgens nog een groep van

acht, tot de hele groep samen was en ze één gemeenschappelijke

beweging hadden gecreëerd. Ze bewogen als één organisme. Dit

creëerde veel verbondenheid en binding op een heel diep niveau.

#1

#2
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Vervolgens besloten we hen een tijdlijn van hun team te laten

maken. Ze legden flip-overs op de vloer en schreven de

begindatum aan de ene kant en de datum van vandaag aan de

andere kant. We nodigden hen uit om langs deze tijdslijn te lopen

en hun lichaam te voelen. Zodra ze een beweging in hun lichaam

voelden, schreven ze de gebeurtenis, mijlpaal of opmerkelijke

gebeurtenis op de tijdlijn. Met behulp van hun lichaam maakten ze

contact met de onderbewuste onderstroom om vervolgens deze

informatie te gebruiken om belangrijke punten te creëren op de

tijdlijn van het team. Langzaam maar zeker kwam de geschiedenis

van het team op de tijdlijn te staan. Automatisch begonnen ze te

praten over de verschillende plekken op de tijdlijn en wat mensen

op de lijn hadden gezet. We volgden deze stroom en vroegen hen

om over de tijdlijn te bewegen en aan elkaar uit te leggen wat er

gebeurd was en waarom het belangrijk was om het op de lijn te

zetten. Dit creëerde een nieuwsgierigheid en een levendige dialoog

in de bovenstroom.

#3
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Vervolgens vroegen we hen om naast de tijdlijn te gaan staan op

het punt dat ze bij het team betrokken raakten. Op die manier

werd de systemische orde in de onderbewuste onderstroom

zichtbaar en konden ze die ervaren. Er ontstond nieuwsgierigheid

naar het kleine groepje dat deze hele reis was begonnen. Het

creëerde ook dankbaarheid en respect van de nieuwe teamleden

naar de oudere. Je kon voelen dat het hen echt verbond op alle

lagen, waarop het team met elkaar verbonden was.

#4

Nu we naar het verleden hadden gekeken en het hadden gebruikt
als een manier om de coaches te verbinden, was het tijd om naar
het heden te gaan. Waar werden ze op dit moment mee
geconfronteerd?



We besloten om een organisatieopstelling te
gebruiken als methode om de dynamiek in de
onderbewuste onderstroom te onderzoeken en uit
te vinden welke verstrikkingen, verborgen
blokkades en mogelijke showstoppers er waren.

#54

In deze opstelling vroegen we verschillende deelnemers om een

bepaalde stakeholder te vertegenwoordigen. Zodra ze een

stakeholder vertegenwoordigden, vonden ze een plek in de ruimte

door hun voeten te volgen. Op deze manier creëerden we een 3D

beeld van de belangrijkste stakeholders. Het bijzondere aan

organisatieopstellingen is dat de representanten informatie krijgen

uit de onderbewuste onderstroom. Zo konden we veel informatie

krijgen over de dynamiek, relaties, spanningen en mogelijke

manieren om die op te lossen. Het werd geen rollenspel, maar in

plaats daarvan stemden de representanten zich af op hun lichaam

en hun zintuigen. We vergemakkelijkten dit door hen uit te

nodigen hun voeten te volgen en te bewegen. Door vragen te

stellen over hoe ze zich verhielden tot de andere representanten

en wat ze voelden, voorkwamen we dat ze nadachten over de

situatie en zouden praten over wat ze dachten dat er gebeurde of

moest gebeuren. In plaats daarvan konden ze zich afstemmen op

de onbewuste onderstroom en de informatie delen die ze daar

oppikten en waarnamen.
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Na de pauze splitsten we de groep op in groepjes van 5. Deze keer

werkten we in de bovenstroom en tegelijkertijd vroegen we ze te

reflecteren op wat er 's morgens was gebeurd, waardoor de verbinding

met de diepere lagen werd geactiveerd. Ze moesten met 3 belangrijke

aandachtspunten komen die ze zouden moeten aanpakken om soepel

de toekomst in te kunnen gaan. Elke groep presenteerde hun 3

aandachtspunten waaraan het team volgens hen moest werken. Dit was

een duidelijke bovenstroom-activiteit waarbij mensen uitlegden wat ze

bedoelden en anderen vragen stelden. 

#2

Daarna vroegen we de groep te beslissen aan welk aandachtspunt

ze deze middag wilden werken. We wisten dat in dit soort nieuwe

organisatie met zelfsturing het nemen van beslissingen moeilijk

kan zijn. Eén team had besluitvorming ook als één van de drie

aandachtspunten op hun lijst gezet. We verwachtten dus dat dit

tot een interessante dynamiek zou leiden. En dat deed het ook.

#3
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De groep heeft een uur lang gediscussieerd over de keuze van het

aandachtspunt waarmee ze aan de slag wilden. In de bovenstroom

zagen we veel dingen gebeuren. Mensen stelden een manier voor

om tot een besluit te komen, maar vervolgens volgde niemand.

Nog een suggestie, wat argumenten, een vraag, en dan geen actie.

Ze vroegen ons een beslissing te nemen, omdat het er toch niet toe

deed welk onderwerp aan bod zou komen. Alle onderwerpen

waren even belangrijk en zij vertrouwden op het proces dat zou

gebeuren wat nodig was. Opnieuw, in de bovenstroom, hadden we

gemakkelijk een beslissing kunnen nemen, maar we voelden in de

diepere lagen dat dit hen niet zou helpen, dus zeiden we nee. Een

van de ervaren coaches, die dicht bij de oprichter stond, zei later

dat ze een beslissing wilde nemen, maar dat ze dacht dat het niet

goed zou zijn voor de groep, als ze dat deed. Dus opnieuw werd er

geen beslissing genomen. 
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Iemand begon zelfs haar breiwerk uit de tas te halen en begon te

breien. Dit irriteerde sommige mensen en ook wij waren erdoor

verrast. In de bovenstroom is dit gedrag niet constructief en we

hadden haar kunnen vragen mee te doen en haar breiwerk weg te

leggen. In plaats daarvan zagen we dit als een signaal van de

onderbewuste onderstroom die haar dit liet doen. We wezen er

dus op dat deze coach blijkbaar heel gevoelig was voor de signalen

van de onderstroom en dat het team haar gedrag kon gebruiken

als een indicator van hoe het met het team als geheel ging. In dit

geval liet ze zien dat het team zich ervan bewust moest zijn dat er

in de onderbewuste onderstroom iets vast zat en dat het niet zou

helpen om in de bovenstroom over het probleem te blijven praten. 

#5

Tijdens dit proces konden we voelen dat er in de onderbewuste

onderstroom een sterke kracht zat die hen ervan weerhield een

beslissing te nemen. Het was alsof er een elastiekje verbonden was

met een punt waar je geen beslissingen neemt. Zodra mensen zich

te ver van dit punt verwijderden en tot een beslissing kwamen, trok

het iedereen terug naar het punt waar je geen beslissing neemt.

#6
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Door het voelen van deze sterke kracht die het team ervan

weerhield een beslissing te nemen, besloten we na een uur om een

organisatieopstelling te doen over deze kracht en wat er nodig zou

zijn om als team in staat te zijn beslissingen te nemen. De

opstelling onthulde dat er iets in de geschiedenis van de oprichter

van dit team was waardoor hij niet als leider optrad wanneer dat

nodig was. Tegelijkertijd toonde de opstelling aan dat het hele

team behoefte had aan wat steun, wat back-up, om hen in staat te

stellen gemakkelijker beslissingen te nemen.
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Hoewel het in de bovenstroom niet erg duidelijk was wat voor

soort ondersteuning of backup nodig was, noch wat de oprichter

moest doen om als leider op te treden, voelde het team in de

diepere lagen dat er iets verschoven was. Ze hadden de beweging

gevoeld en er was iets bewogen in ieder van hen en in de groep als

geheel.

#8

We sloten de training af met een meditatie voor iedereen om zich

opnieuw te verbinden met zichzelf en om alle bewegingen te

integreren die gedurende de dag waren ontstaan. Dit hielp hen om

de verschillende lagen in zichzelf op één lijn te brengen.

#9

NA DE TRAINING

Een week na de training namen we contact op met onze contactpersoon

en vroegen we wat de training in gang had gezet. Zij antwoordde dat het

hun diversiteit en uniciteit explicieter en zichtbaarder had gemaakt. De

training had de link met hun DNA versterkt. Bovendien waren ze in staat

om de nieuwe leiderschapsstijl te verkennen die ze als team nodig hadden.

Hetzelfde nieuwe leiderschap dat ze door hun coaching naar hun klanten

en zelfs naar de wereld wilde brengen.
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Bij European Learning Network Ltd (ELN) - een in Londen gevestigde

organisatie die zich richt op onderwijs- en opleidingsoplossingen voor

jongeren en volwassenen - is leiderschap in diversiteit ingebed in de

filosofie en visie van het bedrijf. ELN is opgericht als een organisatie die

ervan uitgaat dat "de steden van de toekomst door technologie zullen

worden gedreven en dat bedrijven zullen moeten digitaliseren”. Het motto

van ELN is gebaseerd op het concept van de 3 E's (in het Engels): EMBRACE

diveristy, ENHANCE knowledge and EMPOWER people.

Het is ELN's visie en missie om "een organisatiecultuur te ontwikkelen door

creativiteit en innovatie". ELN helpt zowel het personeel als de cursisten om

basisvaardigheden en -competenties te verwerven voor persoonlijke

ontwikkeling, toekomstige werkgelegenheid en actief wereldburgerschap

door middel van praktische, innovatieve oplossingen. De filosofie van ELN is

dat "iedere leerling telt", ongeacht geslacht, leeftijd of sociaaleconomische

omstandigheden. Deze filosofie vormt de leidraad voor de trainers,

docenten, coaches en mentoren bij hun dagelijkse uitvoering van

innovatieve, educatieve en life skills-programma's.

De organisatie neemt actief deel aan programma's van de Europese Unie,

zoals Erasmus Plus, waar ze haar personeel en leerlingen aan verschillende

opleidingen laat deelnemen waar ze communicatievaardigheden

opbouwen. Deze trainingen zijn op alle niveaus inclusief, op basis van

geslacht, leeftijd en sociaaleconomische achtergrond. Tijdens deze

programma's - of het nu op lokaal, regionaal of Europees niveau is - betrekt

ELN de deelnemers actief bij het vergroten van hun gevoel van

eigenwaarde, terwijl ze nadenken over hun eigen persoonlijke

ontwikkelingsreis. Deze ‘life skills’ zorgen ervoor dat de cursisten een zinvol

bestaan kunnen opbouwen en misschien zelfs overwegen om zelf in de

toekomst mentor of trainer te worden. Ze kunnen ook hun eigen (sociale)

ondernemingen op te richten, waarbij ze een bijdrage leveren aan het

oplossen van enkele van de aan werkloosheid gerelateerde problemen in

Londen en andere EU-steden.
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Samen met onze associate partners hopen we ook een ondernemende

aanpak te kunnen bieden in de persoonlijke trajecten voor ontevreden en

mensen en mensen die aan de kant staan door hen te helpen om

integreren in de maatschappij waar ze diversiteit omarmen, kennis

vergroten en mensen mondiger maken.

In het programma Social Inclusion Through Education (SITE) bijvoorbeeld,

werden de deelnemers meegenomen op een reis om hun verhaal op te

bouwen via persoonlijke ontwikkeling en teamwerk, waarbij ze hun kennis

zowel online als offline via presentaties deelden. SITE was gericht op

gendergelijkheid en stelde alleenstaande moeders en migrantenmoeders

in staat om gedurende zes maanden hun zelfvertrouwen te ontwikkelen,

hun CV op te bouwen en hun kansen om terug te keren op de

arbeidsmarkt te vergroten. Het programma was 100% succesvol en alle

moeders vonden een baan of ontwikkelden hun eigen sociale

ondernemingen om andere moeders binnen hun lokale gemeenschappen

in Londen te ondersteunen. Op die manier heeft ELN, op kleine schaal,

vrouwen die aan de zijlijn stonden in staat gesteld om leiders te worden

binnen hun eigen gemeenschappen en tegelijkertijd hun gevoel van

eigenwaarde te vergroten.

In het Verenigd Koninkrijk zijn vele andere voorbeelden waar leiderschap in

diversiteit in het bedrijfsbeleid is verankerd en zijn er organisaties die dit

actief nastreven. Zo is het Imperial College in Londen begonnen met een

programma voor leiderschap in diversiteit. In het kader van dit programma,

"ILead" genaamd, pakt de universiteit de ondervertegenwoordiging van

BME (black, ethnic and minority) mensen binnen haar academisch

personeel aan. Het programma wordt uitgevoerd door de Professional

Support Services van de universiteit en is geaccrediteerd door het Institute

of Leadership and Management. De belangrijkste doelstellingen zijn het

inschatten van kansen en sterktes voor mogelijke promotie, het

identificeren van mogelijke obstakels voor groei, het ontwikkelen van

strategieën voor loopbaanmanagement en het onderzoeken van

strategieën om als minderheid te slagen in een meerderheidscultuur. Het

programma omvat 4 modules, waaronder een tweedaagse workshop in

een woonomgeving, een briefing van een halve dag voor de deelnemers,

een reeks coachingsessies en een bedrijfskritisch project.
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LEIDERSCHAP IN 

DIVERSITEIT 

VERANKEREN IN 

VOLWASSENEDUCATIE
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In dit hoofdstuk nodigen wij je uit te onderzoeken hoe je de benadering

van leiderschap in diversiteit kunt integreren in het trainen van groepen

volwassenen met een grote mate van diversiteit. We geven je praktische

voorbeelden en activiteiten die je kunt implementeren om een positieve

leeromgeving te creëren, de diversiteit van de deelnemers als een pluspunt

te gebruiken en je competenties op het gebied van leiderschap in

diversiteit te vergroten.

Een ander uitgangspunt van deze methode is dat wanneer we iets

negatiefs ervaren, we de neiging hebben om te willen dat het weggaat. We

gaan ertegen vechten, het wegduwen of het verbergen. Wat we ook doen,

het zal niet weggaan, juist doordat we ons erop richten. Je kunt niet

vechten tegen iets dat er niet is. Dus, als je ertegen wilt vechten of het weg

wilt duwen, moet het er zijn. Jung zei al: " Dat waar je weerstand tegen

biedt, zal juist blijven". Het zal zelfs groter worden.

De basisgedachte van de Sedona methode is je te 
realiseren dat je niet je gedachten, emoties of 

lichaam bent. Je bent veel meer dan dat. Zoveel 
meer! Je bent het oneindige, het geheel, het 

universum. Je ego denkt echter dat je je lichaam, 
gedachten en emoties bent en zal er alles aan doen 

om de controle te houden.
 

Wetend dat je veel meer bent dan je gedachten, 
emoties en lichaam, is het gewoon een beslissing om 
beperkende of negatieve gedachten, emoties of 
lichamelijke gewaarwordingen los te laten. Het is niet 
iets wat je BENT, maar iets wat je HEBT. Alles wat je 
hebt kun je loslaten.
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Kun je het toelaten?
De eerste stap is een uitnodiging om de weerstand los te laten. Kun je

dat wat je ervaart er gewoon laten zijn? Zonder dat je wilt dat het

weggaat? Als dat niet lukt, kun je dan de weerstand er gewoon laten

zijn? Dit is ook iets wat er nu is. Je hoeft het niet te accepteren, te

omarmen, nog leuk te vinden. Sta het alleen toe dat het er is. Neem

het waar.

Zou je het kunnen loslaten?

Je vraagt jezelf af of je in staat bent om het los te laten. Vanuit het

grotere bewustzijn dat je bent, zou je de emotie, gedachte of

lichamelijke gewaarwording los kunnen laten? Het is net een pen in je

hand. Je bent niet de pen. Zou je de pen los kunnen laten?

Zou je het los willen laten?

Deze stap nodigt je uit om echt een wilsbesluit te nemen. Wil je het?

Vraag je af of het vasthouden je blij maakt. Is het iets wat je wil of is het

iets waar je last van hebt? Zou je het willen loslaten?

Wanneer?

Nu beslis je wanneer je het loslaat. Natuurlijk kan je nog een week, een

maand of een jaar wachten. Of je wacht totdat je er klaar voor bent. De

uitnodiging is om NU los te laten. Het is jouw beslissing.

Observeer wat je nu ervaart. Vaak ontstaat er een nieuwe

gewaarwording en volg je gewoon dezelfde vier stappen om deze

gewaarwording, gedachte of emotie los te laten.

01

02

03

04

Eén manier van loslaten is het doorlopen van de volgende vier
stappen

Er zijn nog een paar andere manieren om los te laten met de
Sedona methode. We raden je aan een manier te vinden die
bij je past. Misschien wil je een professional vragen om je te
begeleiden bij de eerste rondes van het loslaten.
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Er zijn twee manieren om de systemen in de onderbewuste onderstroom

van je training te onderzoeken die de situatie waarin je je bevindt,

beïnvloeden.

Onderzoek de systemen van de deelnemers

Als er zich tijdens de opleiding een moeilijke situatie voordoet waarvan je

voelt dat die het individuele niveau overstijgt, zou je een systemische

interventie kunnen doen om de deelnemers zich weer veilig te laten

voelen.

✔ Vraag alle deelnemers (degenen die bij het conflict of de moeilijke

situatie betrokken waren en degenen die er niet bij betrokken waren) om

zich op zichzelf te concentreren. Vraag hen eerst op te schrijven wat de

situatie bij hen teweegbracht. Welke emoties ervaren ze? Hoe reageert hun

lichaam? Welke gedachten komen er op? Vertel hen dat alles in orde is.

Alles wat ze ervaren is van hen en is helemaal oké.

✔ Vraag hen nu om zich voor te stellen dat ze verbonden zijn met veel

verschillende systemen (land, geslacht, familie, cultuur, school, werk,

vrienden, sport, godsdienst, enz.) Vraag hen om een tekening te maken

waarin ze zichzelf tekenen in relatie tot al die systemen. Dus ze tekenen

zichzelf op het stuk papier en alle systemen waarmee ze verbonden zijn.

Daarna tekenen ze de verbindingen tussen zichzelf en de systemen. Er zijn

geen regels, ze kunnen dit tekenen op elke manier die ze willen.

✔ Vraag hen vervolgens aantekeningen te maken van alles wat in henzelf

en tijdens het tekenen van alle systemen werd aangeraakt.
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Vraag hen om de notities in de tekening te schrijven op zo'n manier dat

het de relatie van de gedachten, emoties, lichamelijke sensaties met de

verschillende systemen laat zien. De gedachte "Dit is een stomme vent" kan

bijvoorbeeld verbonden zijn met moeder of met de groep vrienden waar

ze deel van uitmaken. De spanning in de keel kan verbonden zijn met

religie. Ze hoeven het niet te begrijpen, maar diep van binnen zullen ze

weten met welke systemen de emoties, gewaarwordingen en gedachten

verbonden zijn. 

✔ Vraag hen tenslotte om naar de tekening te kijken met de systemen en

de notities van alle gedachten, emoties en gewaarwordingen. Laat hen zich

met deze tekening verbinden en kijk dan opnieuw naar de moeilijke

situatie of het conflict. Wat voelen ze nu? Als ze naar de deelnemers kijken

die bij het conflict betrokken zijn, kan je hen vragen zich voor te stellen hoe

ook zij verbonden zijn met allerlei systemen.

Verken de systemen zelf voor of na de opleiding

Als je tijdens een training een moeilijke situatie hebt meegemaakt of je

verwacht dat zich tijdens een training een moeilijke situatie zal voordoen,

kun je het volgende doen om de systemen te onderzoeken die hierbij

betrokken zijn.

✔ Neem een paar vellen papier en schrijf je eigen naam op een van die

vellen. We noemen dit een vloeranker voor jezelf. Maak ook een vloeranker

voor het conflict of de moeilijke situatie. Schrijf gewoon "conflict" op een vel

papier. Je hoeft het conflict niet te beschrijven. Maak vervolgens een

vloeranker voor elke persoon die bij het conflict betrokken is (als er meer

dan 4 mensen bij betrokken zijn, kun je misschien beter de 2 mensen

kiezen die de grootste invloed hebben) door hun naam elk op een vel

papier te schrijven. Maak een vloeranker waarop je "de systemen waarmee

hij/zij in dit conflict verbonden is" schrijft voor elke deelnemer die bij het

conflict betrokken is. Maak ten slotte een vloeranker met "De hoofdoorzaak

van dit conflict" erop geschreven.
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✔ Stel je nu voor dat elk vloeranker een persoon is die je in de kamer gaat

plaatsen. Neem een anker, loop rond in de kamer en leg hem neer waar je

denkt dat hij moet liggen. Let ook op de richting waarin de persoon zou

kijken, als er een persoon op het vloeranker zou staan. Op deze manier

plaats je alle vloerankers. Neem de tijd om dit te doen. Observeer welke

informatie dit proces je al geeft.

✔ Ga dan op je eigen vloeranker staan, met je gezicht in de richting waarin

je hem hebt gelegd, en observeer wat je op deze plek ervaart. Wat voel je?

Welke gedachten komen naar boven? Welke emoties? Hoe verhoud je je

tot het conflict, tot de betrokken deelnemers, tot hun systemen, en tot de

onderliggende oorzaak van het conflict? Nogmaals, neem je tijd om te

voelen. De informatie kan heel direct en duidelijk zijn, maar ook heel

subtiel en zacht. Doe het rustig aan om het allemaal te kunnen registreren.

✔ Nu kun je enkele van de andere posities verkennen door op de

verschillende vloerankers te gaan staan. Op die manier kun je de situatie

vanuit verschillende perspectieven bekijken. Je krijgt zo ook een gevoel van

de manier waarop de verschillende stakeholders betrokken zijn en hoe ze

aanvoelen. Je kunt ook contact maken met de onderliggende oorzaak van

het conflict is door erop te stappen. Wees gewoon nieuwsgierig en sta

open voor de informatie die tot je komt.

✔ Zorg ervoor dat je duidelijk van een vloeranker afstapt voordat je op een

andere stapt. Je kunt zelfs even de tijd nemen om de energie los te laten.

We adviseren je om op je eigen vloeranker te eindigen om weer volledig in

je eigen energie te stappen.

✔ Als je klaar bent, bedank je alle vloerankers en berg je ze bewust op en

beëindig je deze opstelling.

Deze stappen zijn gebaseerd op de methode van 

familie- en bedrijfsopstellingen, ontwikkeld door 

Bert Hellinger in de jaren 1980 (Hellinger, 1999). Het 

is een krachtige manier om de onderbewuste 

onderstroom aan te boren en de informatie 

bewuster te maken.
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Een manier om de onderbewuste onderstroom mee te nemen in het

omgaan met een diversiteitsconflict, is het stellen van systemische vragen

stellen (Bakker, 2019). Deze vragen doen een beroep op de systemische

wijsheid in de anderen. Zonder de systemische theorie te begrijpen, zijn

mensen in staat om de systemische wijsheid in zichzelf aan te boren.

De waaier Systemisch Leiderschap geeft een aantal vragen verdeeld in

categorieën (Stam et al., 2019). De volgende vragen komen uit die waaier

en zijn bedoeld om je te inspireren om vragen te stellen die dieper duiken.

✔ Wat is de prijs om iemand weer in te sluiten?

✔ Als je iemand uitsluit, wat wil er dan in plaats daarvan binnenkomen?

✔  Hoeveel moed is er nodig om iemand uit te sluiten?

✔  Als twee mensen een conflict hebben en de een kijkt naar de ander; wie

of wat ziet hij dan nog meer?

✔ Passen de reacties van de mensen die een conflict hebben bij de context,

of lijken ze uit een andere context te komen?

✔ Uit wiens naam praten ze?

✔ Welke grootmachten strijden hier?

✔ Als deze mensen niet in conflict zouden zijn, waar zou het conflict dan te

zien zijn?

✔ Voor hoeveel mensen spreekt het vonnis? 10, 1.000, 1 miljoen of meer?

✔ Wanneer of waar werd het zaad voor deze crisis gezaaid?

✔ Voor welk nieuws probeert deze crisis ruimte te scheppen?

✔ Waarvoor is de crisis niet groot genoeg?

✔ Wat probeert de crisis te zeggen dat voorbij is?

✔ Welk patroon probeert de crisis te verstoren?
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✔ Welke identiteit moet worden opgegeven om divers te zijn?

✔ Hoe kan ruimte worden gecreëerd voor hen die niet van nature zijn

ingesloten?

✔ Kun je ook houden van het lot / de achtergrond van degenen die je nodig

hebt om divers te zijn?

✔ Wat van jezelf moet je thuislaten om meer diversiteit mogelijk te maken?

We nodigen je uit om deze vragen in de eerste plaats te
gebruiken om na te denken over de situatie. Ze helpen je om
een meer systemische kijk te krijgen op wat er gebeurt. Je
kunt ook enkele van de vragen gebruiken wanneer je met de
deelnemers werkt om hen uit te nodigen een conflict vanuit
een meer systemisch perspectief te bekijken.

 

Voordat je aan de echte inhoud van een training begint, zou je de

deelnemers kunnen uitnodigen om eerst op een dieper niveau met elkaar

in contact te komen. Er zijn verschillende manieren om dat te doen.

EEN MEDITATIE

Vraag iedereen om comfortabel te gaan zitten en de ogen te sluiten. Vraag

hen dan om zich eerst op zichzelf te concentreren, hun lichaam te

ontspannen, te vertragen en zich bewust te worden van hun lichaam.

Vraag hen om zich te concentreren op hun voeten, de verbinding met de

vloer en met de aarde, dan hun benen, hun billen, enzovoort... helemaal tot

aan de top van hun hoofd. 
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Elke keer dat ze uitademen kunnen ze zich een beetje meer ontspannen.

Je kunt ze zelfs vragen om de spieren in een bepaald deel van het lichaam

aan te spannen en dan weer los te laten. Op die manier worden ze zich

echt bewust van hun lichaam.

Dan kun je ze vragen, nog steeds met gesloten ogen, om zich met de

groep te verbinden en de andere mensen te voelen. Ze kunnen zich een

wit koord of een cirkel voorstellen die hen allemaal op een comfortabele

manier verbindt. Dan kun je hen vragen dankbaarheid te voelen tegenover

de anderen omdat ze deel uitmaken van hun leerproces. Dit kan een

comfortabele manier van ondersteuning zijn, maar ook op een meer

uitdagende manier door zichzelf een spiegel voor te houden.

LOOP ROND

Vraag de deelnemers om rond te lopen en zich eerst bewust te worden

van zichzelf. Laat hen contact maken met hun lichaam, vraag hen om elke

stap te voelen, hun ademhaling te voelen. Je kunt hen uitnodigen om

sneller te lopen, en trager, en nog trager of nog sneller. Vraag hen, terwijl ze

nog steeds rondlopen, zich met de anderen te verbinden door naar hen te

kijken.

Vraag hen dan iemand te kiezen en tegenover deze persoon te gaan staan.

Vraag hen om in elkaars ogen te kijken en 3 keer adem te halen. Dit kan

heel ongemakkelijk zijn, maar moedig hen aan dit in stilte te doen en

gewoon op te merken wat er gebeurt. Vraag hen om opnieuw te bewegen

en iemand anders te kiezen. Je kunt dit een paar keer doen. Vraag hen dan

om een reflectie.

EÉN SYSTEEM - ORGANISME

Vraag de leerlingen om een cirkel te vormen. Vraag hen om elkaars handen

vast te houden. Je doet zelf ook mee in de kring. Leg uit dat je gaat

experimenteren met communiceren als één organisme, één lichaam. Je

doet dit door in de hand van de persoon links van je te knijpen, nadat je

een kneepje in je rechterhand hebt gevoeld.

Nu begin je met te knijpen in de persoon links van je. Na een tijdje voel je

een kneepje in je rechterhand en knijp je weer in de persoon links van je.

Wat er meestal zal gebeuren is dat de kneep steeds sneller zal gaan totdat

het bijna onmiddellijk is. Dit is het moment waarop iedereen echt

verbonden is.
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Wanneer je te maken hebt met een conflictsituatie op het gebied van

diversiteit, is er naast het gedrag dat je opmerkt in de bovenstroom, ook

een set dominante archetypen actief in de onderbewuste onderstroom. De

volgende stappen kunnen helpen om achteraf op de conflictsituatie te

reflecteren en de archetypische patronen te herkennen die actief waren.

Als je deze reflectie vaker toepast, zul je tijdens conflictsituaties de

patronen gemakkelijker herkennen en op basis van deze kennis je

interventie kunnen veranderen.

In principe zijn al onze archetypen neutraal. Dit geldt voor degene die

positief lijken, zoals de Wijze, de Magiër en de Verpleegster bijvoorbeeld.

Maar ook voor degenen die op het eerste gezicht negatief lijken, zoals de

Rechter, de Saboteur, of de Dief. Elk archetype heeft een licht- en een

schaduwzijde. Daarnaast werken archetypen ook in paren of zelfs groepen

die hun activiteiten (weer) in evenwicht brengen, zoals de Krijger en de

Verpleegster, of de Jongen en de Vader. 

Om een conflictsituatie te neutraliseren, is het nuttig om op te merken wat

de dominante energie of sfeer is en een manier te vinden om die weer in

evenwicht te brengen. Je kunt hiervoor de volgende stappen gebruiken:

Gebruik je intuïtie om contact te maken met de dominante

energie in deze situatie. Welke verschillende stemmen merk je op?

Wat vertellen ze je? Sta even stil en voel, hoor, zie, voel en proef met je

hele lichaam wat er in je omgaat. Dit zijn de dominante archetypes

voor deze situatie.

#1

Als je deze dominante archetypen een naam zou moeten geven,

welke zouden dat dan zijn? Maak er een lijst van. Dit zou een

historische rol kunnen zijn, zoals vader, moeder of krijger, een ding, een

plaats, een levenservaring, zoals geboorte of dood. 

#2
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Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat er veel Krijger energie is, of

er is een Soldaat energie, of misschien meer van een Joker of boze

Vader energie. Merk op dat alles in orde is, er is geen goed of fout.

Dit zijn jouw innerlijke archetypes en jij bent de enige die het recht

heeft om ze te benoemen.

Schrijf op welke eigenschappen deze archetypen voor jou hebben

en schrijf deze bij de archetypen op je lijst.
#3

Bepaal nu welke energie of kenmerken je mist. Wat is er nodig om

de ontstane sfeer in evenwicht te brengen? 
#4

Kijk of deze eigenschappen de lichte kant zijn van de archetypes

die al op je lijst staan, of dat je je moet verbinden met hun

tegenhangers. Welke zijn dat?

#5

Verbind je met die ontbrekende tegenhangers of met de lichte kanten

en voel opnieuw met je hele lichaam wat deze archetypen je vertellen

over de situatie, over je eigen gedrag en over de leerlingen.

#6

Verwoord in woorden, beelden, acties of volgende stappen wat je de

volgende keer anders wilt doen.
#7

Als je deze stappen vaker herhaalt na verschillende situaties, zul je

je patronen ontdekken die actief zijn in de onderbewuste laag. 

Je kunt de voorbeeldlijst van archetypes hieronder gebruiken als

een leidraad van mogelijke energieën die aanwezig kunnen zijn

tijdens diversiteitsconflicten.

Archetype Some of acrchetype’s characteristics

Bedelaar

bedelt om aandacht, liefde, autoriteit en/of materiële

zaken

verwijst naar bescheidenheid en nederigheid

stimuleert je zelfontplooiing, maar kan ook de oorzaak

zijn van je voortdurende afhankelijkheid van anderen
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Archetype Some of archetype's characteristics

Pestter

niet alleen het pesten van andere mensen, maar ook

van je dromen, wensen, enzovoorts. 

verbergt je innerlijke lafaard

als je de Pester herkent, vraag jezelf dan af "Waar ben

je bang voor?

Kind

onze onschuldige, spontane, pure zelf
blijft jong van lichaam, geest en ziel
kijkt naar de wereld met een open en nieuwsgierige 
blik
houdt herinneringen (trauma's) uit je kindertijd vast

Vader

verantwoordelijk

voedt onafhankelijkheid en zelfstandigheid

beschermt zijn familie

wil in controle zijn

Held/ Heldin

 

roept op tot avontuur

wil en durft risico te nemen

draagt bij aan persoonlijke groei

laat zekerheden varen

weet door middel van humor een diepere boodschap 

over te brengen

zet zaken/ situaties in perspectief

houdt een spiegel voor

loopt het risico om niet serieus genomen te worden

Nar/ Grappen- 

maker

Geliefde

laat passie en toewijding zien aan iets of iemand

brengt of heeft sensualiteit, positieve energie

begrijpt de verlangens van anderen op een 

emotioneel en fysiek niveau

loopt het risico om zichzelf te verliezen in de ander
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Archetype Some of archetype's characteristics

Meester/ leraar

 

vakman, ambachtsman

inspireert anderen, meestal zijn leerlingen en 

studenten

stimuleert groei en ontwikkeling

waak voor perfectionisme

Moeder

staat voor onvoorwaardelijke liefde

zorgt voor

vergeving en troost

brengt nieuw leven, laat nieuw leven ontstaan

Prostituée

verkoopt zijn/haar lichaam of geest voor geld

sluit compromissen voor financieel gewin

waarschuwt ons als we vanwege de financiële 

zekerheid in iets (zoals een huwelijk of een baan) 

blijven hangen, dat een gevaar is voor ons zelfrespect

Rebel

 

sleutelfiguur voor menselijke groei en ontwikkeling

staat op tegen onrechtvaardigheid

vecht vanuit idealisme of vecht tegen de gevestigde orde

is overtuigd van een andere (betere?) waarheid

wordt ook wel de Criticus genoemd
helpt je om te herkennen wanneer je jezelf of anderen 
ondermijnt
de angsten en waarschuwingen van de saboteur gaan 
allemaal over een laag/ lager zelfbeeld
belemmert jouw eigen kracht en succes

Saboteur

Redder

sterkt en voedt zichzelf door anderen te ondersteunen 
die in crisis zijn
handelt uit liefde zonder dat een tegenprestatie
verwacht wordt
zijn of haar leven is alleen van betekenis als hij of zij een 
ander kan redden
wil helpen en van nut zijn voor anderen
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Archetype Some of archetype's characteristics

Dienaar

krijgt energie van het vrijwillig dienen van anderen

roept ons op om van dienst te zijn van anderen of van de 

gemeenschap

focust op anderen, in plaats van op zichzelf en stimuleert 

bescheidenheid en nederigheid

maakt ons er bewust van wanneer we onze eigen potentieel 

(zouden) moeten dienen.

Slachtoffer

waarschuwt je wanneer je in gevaar bent of geslachtofferd

wordt

voorkomt dat je zelf slachtoffers maakt

zou je kunnen verlammen en stimuleert het gevoel van

zelfmedelijden

Zwerver
is onafhankelijk en gaat voor avontuur

vertrouwt op het toeval en op zijn/haar intuïtie

zoekt naar wijsheid en naar de waarheid, waar dat ook mag zijn

pas op om een verloren ziel te worden op een doelloze reis

Collegiale consultatiesessies (Palmer en Blake, 2018) of intervisie, zorgen

voor kennis- en ervaringsuitwisseling over organisatiegrenzen heen. Het

uitwisselen van ideeën en het leren van elkaar, draagt bij aan de

ontwikkeling van een leiderschap in diversiteits cultuur op

organisatieniveau. Bij een collegiale consultatie komt een groep collega's

bij elkaar om tot een oplossing te komen voor een vraag of een probleem

waar een lid van de groep mee kampt. 

Krijger

 

verdedigt en staat voor wat werkelijk belangrijk is voor jou

is moedig. Zie je innerlijke krijger als je rechter hand

is trots en zonder angst

representeert ook je fysieke kracht
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✔ is gemakkelijk te implementeren (zonder externe consultants)

✔ versterkt en activeert groei op individueel en teamniveaul

✔ biedt ruimte voor reflectie op de eigen beroepspraktijk 

✔ biedt ruimte voor kritische feedback van collega's op een niet-oordelende

manier

Op die manier wordt de leiderschap in diversiteit vergroot doordat deze

wordt toegepast in de uitwisseling van expertise in een team van

volwassen trainers. Op die manier geef je op nog een ander niveau vorm

aan leiderschap in diversiteit, waarbij je niet alleen actief op zoek gaat naar

een verandering van perspectief - wat je nieuwe ideeën en inzichten zal

opleveren - maar waarbij je ook betekenisvolle relaties opbouwt met je

collega’s waarbij je elkaar ondersteunt. Dit soort onderlinge uitwisseling

met collega's werkt motiverend en helpt gevoelens van angst of stress weg

te nemen die door lastige trainingssituaties worden veroorzaakt. 

De voordelen van intervisie zijn:

Intervisie kan zo ook een belangrijke rol spelen in het vergroten van

iemands veerkracht. Vooral bij het werken met groepen met een grote

diversiteit is het aan te bevelen om met andere professionals in het veld

van gedachten te wisselen en gebruik te maken van hun collectieve

intelligentie.

Gewoonlijk duurt een intervisie ongeveer een uur en bestaat ze uit

drie verschillende rollen: 

✔ adviesvrager (= presenteert de casus / probleemsituatie)

✔ interviewer / facilitator (= leidt de sessie) 

✔ adviseurs (= de groepsleden die advies / feedback geven)

Deel je idee met je collega's voordat je een intervisie organiseert. Benadruk
de toegevoegde waarde van het uitwisselen van expertise en vraag of ze
geïnteresseerd zouden zijn om deel te nemen. Verzamel vervolgens de
namen van degenen die een casus willen voorleggen en organiseer een
datum en locatie. 

#1

#2
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Wij hebben zes fasen vastgesteld die  kunt volgen als richtlijnen voor

intervisie.

Verduidelijking van de taken (5-10 minuten)#1
Bepaal aan het begin van de bijeenkomst de rollen (d.w.z. kies de facilitator,

enz.). Vervolgens legt de adviesvrager zijn/haar situatie uit aan de facilitator:

✔ Wat is de (achtergrond) van de situatie? 

✔ Wie zijn de betrokken personen?

✔ Wat is het specifieke probleem. Hoe beïnvloedt deze situatie mijn

lesgeven?

✔ Hoe heb ik gereageerd op het probleem?

✔ Hoe voel ik me erdoor?

Leg vervolgens uit welk resultaat wordt beoogd met de intercollegiale

consultatie. 

Begripsvragen (5 minuten)#2
De adviseurs kunnen nu begripsvragen stellen waarop de adviesvrager

antwoordt. Oplossingen worden echter nog niet besproken. De facilitator

modereert.

Overleg (15-20 minuten)#3
Nu delen de adviseurs, inclusief de facilitator, hun ideeën, indrukken en

hypotheses over de casus. De adviesvrager luistert alleen en maakt

aantekeningen. De facilitator en de groep als geheel moeten ervoor zorgen

om positieve en empathische bewoordingen te gebruiken (bijv. "Van wat ik

begrijp...", "De manier waarop ik het begrijp...", "Als ik mezelf in jouw

schoenen plaats... ", "Wat kunnen we leren van deze situatie...", "Wat

probeert de situatie te laten zien...")

Een standpunt innemen (5-10 minuten)#4
Vervolgens legt de adviesvrager uit welke input en hypothesen wel of niet

op zijn/haar casus van toepassing zijn en waarom.

#75



Voorstellen van oplossingen (15-20 minuten)#5
In een groepsdiscussie of brainstorm werken de adviseurs verschillende

oplossingen uit, waarbij ze de adviesvrager nieuwe perspectieven

voorstellen. 

Feedback (slotverklaring) (5-10 minuten)#6
De adviesvrager bedankt de groep en geeft feedback door uit te leggen

welke suggesties nuttig zouden kunnen zijn en hoe hij/zij de intercollegiale

consultatie heeft ervaren. De adviseurs en de facilitator kunnen ook

feedback geven en hun ervaringen delen (bv. "Het belangrijkste dat ik

meenam van deze consultatie is...", "...was een nieuw perspectief voor mij.")
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Accepteer wie je bent en accepteer wat er is.

Benader mensen met een open geest en laat 
je vooroordelen los.

#1

#3

#4

#5

Maak een reis naar binnen en doe zelfonderzoek 
om je bewust te worden van mogelijke "blinde
vlekken".

#2

Focus op prestaties, niet op tekortkomingen. 

#6

Benut de diversiteit van perspectieven en 
ervaringen in een groep. 

Wees niet bang om fouten te maken. Het zijn 
wegwijzers om te leren. 

#7
Ondersteun open communicatie: Moedig actief 
luisteren aan, stel vragen, verwoord wat er in je 
omgaat en sta open voor wat anderen zeggen.

#8
Creëer een veilige omgeving die alles insluit, maar 
wees je er ook van bewust wanneer je noodzakelijke 
grenzen moet stellen om de veiligheid te 
waarborgen.

#9 Bekijk zaken vanuit verschillende perspectieven en 
omarm een nieuwe mindset om je te helpen 
obstakels en uitdagingen te overwinnen.

#10 Maak contact met de bron - het niveau waar we 
allemaal één zijn - om voorbij de verschillen te gaan.
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