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1Amsterdam
1 persoonlijk
ontwikkeldoel

10 deelnemers
en 2 leermanagers

23 inspirerende
gasten

!

10 locaties
(o.a. het Amstelpark en
de Commandantswoning)

9 maanden
10 themadagen
1 werkplaats en
3 intervisiebijeenkomsten

Leiderschap voor 1Amsterdam
De gemeente Amsterdam is voortdurend in beweging. Een
(door)ontwikkeling in de organisatie, bezuinigingsopgaven,
wijzigingen in het bestuurlijk stelsel, gebiedsgericht werken als
stedelijk sturingsprincipe en complexe (stedelijke) vraagstukken.
Dat vraagt nogal wat van de leidinggevenden van de gemeente
Amsterdam. Daarom volgen zij allemaal het programma
‘leiderschap voor 1Amsterdam’.
Het leiderschapsprogramma ondersteunt je bij je persoonlijke
ontwikkeling. Je krijgt handvatten aangereikt voor organisatieveranderingen, je leert om nog beter te sturen op resultaat en je
onderzoekt hoe je medewerkers meer in staat stelt om optimaal

te presteren en zich te ontwikkelen. Aan de hand van belangrijke
thema’s zoals technologie en data, beroepsethiek, mobiliteit,
Amsterdamkunde en resultaatsturing ga je aan de slag met jouw
leerdoelen. Dit doe je onder begeleiding van ervaren coaches en
leermanagers. En natuurlijk leer je veel van collega’s.
Sabrina, Ferdinand, Jeanne, Frans S., Willeke, Felipe, Nynke,
Mart, Ilonka en Frans E. vormen jaargroep operationeel
management 15. Zij hadden 16 mei 2019 hun Oogstdag. Hoe
hebben zij hun leerproces ervaren? Wat doen zij nu anders in hun
werk en wat betekent dit voor hun team en de stad? In deze
‘Oogst’ lees je er alles over! •
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Jaargroep Operationeel Management 15
Jaargroep OM 15 is het programma gestart op 15 september 2018. Mireille Ollivieira en Margo van Eijck zijn de leermanagers van deze
groep. Vele themadagen, workshops, gastsprekers, intervisie-bijeenkomsten en vooral veel waardevolle gesprekken later is het tijd voor
de Oogstdag. Een dag om terug te blikken en de opbrengsten met elkaar te delen. •

Leermanagers Mireille en Margo over OM 15:
‘15 september 2018 was een spannende start van de leergang.
In de ochtend vertelden ze elkaar nog voorzichtig geheimen maar
na het diner waren ze vastbesloten: we gaan er een mooi jaar van
maken! Door ziekte, drukte of uitval was de groep soms in een
andere samenstelling maar dit was nooit een probleem. Moeiteloos nam iedereen telkens opnieuw zijn plek binnen de groep weer
in. Het ‘zorgen voor’ was een belangrijk thema waar ze elkaar maar
ook zichzelf goed in hebben ondersteund. Begrenzen was ook een
thema. Zo is ‘Elmo’ van Sesamstraat geïntroduceerd in de
leergang. Een van de deelnemers zei: ‘Wanneer iets teveel wordt
of te lang duurt: ELMO, wat staat voor Enough, Let’s Move On!’
De 360-graden feedbackrondes en een bezoek aan het Stedelijk
Museum waren opmaat voor de Oogstdag. Iedereen kreeg de
opdracht om een kunstwerk van je eigen ontwikkeling in de
leergang te maken. De kunstwerken zijn aan elkaar gepresenteerd
op de Oogstdag. Een ander onderdeel van de dag was een
workshop Stembevrijding. Hierbij stonden de thema’s ‘leiderschap’
en ‘verbinding maken met stemmen in en buiten jou’ centraal.
Als we een foto voor en na de leergang hadden genomen, hadden
we twee totaal verschillende groepen gezien. Prachtig!’ •

Oogst

Editie 5: Jaargroep Operationeel Management 15

3

Felipe dos Santos Mota is sinds juni 2016 teamleider bij de afdeling Sportstimulering, onderdeel van Sport en Bos

‘Ik help medewerkers om zelf een afweging
te maken‘
Helpen om zelf antwoorden te
vinden
“De grootste les die ik heb geleerd
gedurende het leiderschapsprogramma is
dat ik geen eigenaar ben van alle vragen en
dilemma’s van mijn medewerkers. Voorheen
dacht ik dat het probleem van een
medewerker ook mijn probleem was. Ik trok
het mij persoonlijk aan. Nu kijk ik daar
anders naar. Ik ben me er bewust van dat ik
niet voor het antwoord moet zorgen, maar
dat ik medewerkers moet helpen om zelf
antwoorden te vinden. Als een medewerker
vraagt of hij A of B moet doen, vraag ik
welke gevolgen A heeft, en welke gevolgen
B. Ik help ze om zelf een afweging te
maken. In het begin was dat schrikken voor
sommige medewerkers. Moet ik zelf
beslissen? Als ik een fout maak, spreek jij
me er dan op aan? Het is even wennen
maar ik merk dat een groot deel van mijn
team meer vertrouwen krijgt om zelf aan
de knoppen te draaien. Zij zien het als een
mogelijkheid om het werk interessanter te
maken.”

Voor mij was dat geen antwoordmachine
meer zijn. Hierdoor creëerde ik meer rust
voor mijn team en voor mijzelf. Ik heb mijn
team gevraagd hoe zij dit ervaren. Een
aantal medewerkers gaf aan het gevoel te
hebben dat ze meer te zeggen hebben
over hun werk en over de richting van de
afdeling. Dat geeft voldoening. Mijn
nieuwe aanpak is blijkbaar echt zichtbaar.”
“Het is fijn dat wij als jaargroep veel ruimte
kregen. Wij waren vanaf dag één de
regisseurs van ons eigen leertraject. Zo
kregen we bijvoorbeeld een introductie van
de methodiek intensief leiderschap. Hierin
leer je jezelf ontdekken en je eigen
leiderschap te ontwikkelen. Deze training
was maar een halve dag, veel te kort. Wij
hebben toen een vervolg gevraagd van een
hele dag. De leerbegeleiders zijn heel open
en er werd steeds goed geluisterd naar
onze vragen.”

Kwetsbaar

vertrouwde omgeving waarin je alles kon
zeggen. Wat ik geleerd heb is dat team
leider zijn soms eenzaam en kwetsbaar is.
Zo moet je bijvoorbeeld als teamleider
informatie voor je houden, als je een
moeilijk of gevoelig gesprek hebt gehad
met een medewerker. Ik kan mijn frustraties
niet op de afdeling uiten. Medewerkers
krijgen daar wel de ruimte voor. Zijn
kunnen hun kant van het verhaal delen met
anderen. Soms wordt wat je hebt gedaan
ter discussie gesteld, terwijl mijn kant van
het verhaal niet bekend is. Op zulke
momenten voel ik me kwetsbaar. Dit
leerprogramma heeft mij geholpen om
een aantal moeilijke situaties te verduren.
Daardoor lukte het om blij en tevreden
te blijven in het werk. Er zijn een paar
collega’s uit de jaargroep waar ik echt veel
aan heb gehad. Ik ben van plan om nog
eens met hen af te spreken. Daarnaast kan
ik goed sparren met mijn leidinggevende.
We kunnen alles met elkaar delen en leren
veel van elkaars ervaringen.” •

“Ik heb veel geleerd van gesprekken met
collega’s over hun dilemma’s. Het was een

Opeenstapeling van ervaringen
“Je maakt van het leiderschapsprogramma
wat je er zelf van wilt maken. Het is een
opeenstapeling van ervaringen, gesprekken
met collega’s en met gastsprekers. Al die
ervaringen maken steeds duidelijker wie je
bent en in welke richting je wilt veranderen.

“Wij waren vanaf dag één de regisseurs
van ons eigen leertraject”
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Jeanne Korsten is sinds november 2017 teammanager Terugvordering team 2
bij Handhaving, Werk en Inkomen

‘Ik doe alles op mijn eigen manier en dat is juist
mijn kracht’
Bijzondere locaties
“Ik vond alle trainingsdagen in het
leiderschapsprogramma bijzonder. In de
zesentwintig jaar dat ik bij ING werkte
heb ik heel wat leiderschapstrainingen
gevolgd, maar het Amsterdamse
leiderschapsprogramma was voor mij echt
een eyeopener. Toen ik startte met het
programma werkte ik net acht maanden
in dienst van de gemeente. Doordat je in
het leiderschapsprogramma steeds naar
andere locaties gaat heb ik een beter
beeld van de gemeente gekregen. Vooral
de themadag over inclusie vond ik
bijzonder. Deze was bij Only Friends, een
sportcomplex in Amsterdam Noord
speciaal voor kinderen en jongeren met
een beperking. Aan het eind van de dag
hebben we zelfs een potje meegevoetbald
met de kinderen.”

Bevoorrecht of niet
“De trainingsdag bij Only Friends sprong
er voor mij om nog een andere reden uit.
We deden daar een oefening waarbij je
inzicht kreeg in hoe bevoorrecht je bent,

de privilege walk. Dit geeft inzicht in wie je
bent en waar je staat in de samenleving
ten opzichte van anderen. We starten met
alle collega’s op dezelfde lijn en aan de
hand van het antwoord op vragen deden
we een stap naar voren of naar achteren of
bleven we staan. De vragen waren soms
heel persoonlijk, bijvoorbeeld over je
gezinssituatie en hoe je bent opgegroeid.
Aan het einde van de oefening stond ik,
met nog een paar collega’s, bijna tegen de
muur. Ik had veel stappen naar achteren
gezet. Toen ik mezelf daar zag staan
voelde ik me eenzaam. Die eenzaamheid
voel ik ook vaak als manager. Toch zie ik
dat niet als iets negatiefs. Ik doe alles op
mijn eigen manier en dat is juist mijn
kracht. Ik zoek continu de verbinding en
haal er energie uit om mensen echt te
leren kennen. Wat ik als leidinggevende
bijvoorbeeld ook anders doe is dat ik er
altijd op uit ga en de samenwerking zoek
met anderen buiten mijn afdeling en zelfs
buiten de gemeente. Ik houd van
afwisseling in mijn werk en achter mijn
bureau blijven zitten maakt mij onrustig.”

“Het Amsterdamse leiderschapsprogramma
was voor mij echt een eyeopener“

Krachtige kleur rood
“De Management Drives sessie was voor
mij heel waardevol. Management Drives
geeft inzicht in leiderschap en drijfveren.
Ik had veel rood in mijn profiel. Rood
staat voor durf, tempo en kracht. Ik had
niet verwacht dat rood mijn drijfveer zou
zijn. Sterker nog, het riep frustratie op,
want ik dacht dat ik een allergie had voor
de rode leiderschapsstijl. Mijn allergie
bleek te gaan over de schaduwzijde van
rood. Gedurende de leergang heb ik mijn
rode drijfveer leren zien als een mooie
kleur, ik heb het omarmd en voel me nu
nog krachtiger in mijn werk. Ik durf meer
op de voorgrond te treden zonder dat ik
daar een vervelend of onrustig gevoel bij
heb. Zo stapte ik bij de slotdag naar
voren om te dirigeren bij een muzikale
activiteit, iets wat ik voorheen niet zou
doen. Ook stap ik nu minder snel in de
valkuilen van rood. Zo had ik de neiging
om snel de confrontatie te zoeken of de
eerste stap te zetten als ik het idee had
dat er iets van mij verwacht werd of als
zaken niet benoemd werden. Ik wacht nu
vaker af totdat de ander een stap zet of
een vraag stelt.” •
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Frans Engelberts is sinds augustus 2009 teammanager Bouw en Gebruik bij Stadsdeel Noord

‘Eén van mijn lijfspreuken is: organiseer je eigen
geluk’

Bewust aandacht geven
“Gedurende de hele leergang kreeg ik
van collega´s ideeën aangereikt die ik in
mijn werk kon gebruiken. Door de
diversiteit in onze groep, jong en oud,
ervaren en onervaren, en door het delen
van casussen leerde ik kijken vanuit
nieuwe invalshoeken. Eén van de dingen
die ik anders doe door het leertraject is
bewuster aandacht geven aan medewerkers. Ik word 59 en geef al dertig jaar
leiding, onder meer bij de Politie, het GVB
en Stadstoezicht. Dan ga je op een
gegeven moment over op de automatische piloot. Ik dacht over veel zaken in het
werk: ach dat hoort er gewoon bij. Nu is
alles minder vanzelfsprekend. Zo geef ik
bewust complimenten aan medewerkers.
Dat heb ik bijvoorbeeld laatst gedaan in
een gesprek met twee senior medewerkers. Ik had een goede beoordeling
gekregen en ik heb ze verteld dat die
beoordeling ook hun resultaat is. Delen en
complimenten geven motiveert. Het
maakt medewerkers enthousiaster, en dat
enthousiasme zien, geeft mij ook weer
energie.”

juist een leerzame eyeopener. Wat
bijzonder was in onze jaargroep is dat er
vooral positieve verhalen werden
gedeeld. Het was een hechte groep, er
was echt een vertrouwensrelatie. Ik
betrapte mezelf erop dat ik op dinsdag
alweer zin kreeg in de themadag van
donderdag. Ook kwam ik alle dagen
enthousiast thuis.”

aangaan, ik schuif het niet meer voor me
uit maar doe het gewoon.”
“Je bent nooit te oud om te leren. Aan
jezelf werken helpt bij het zetten van de
volgende stap. Als je een training volgt
kom je weer even in een andere mindset.
Je wordt je weer bewust van alles wat je
ooit al geleerd had, zodat je dat kan
gebruiken in je werk.”

Organiseer je eigen geluk

Jonge leidinggevenden
begeleiden

“Eén van mijn lijfspreuken is: organiseer
je eigen geluk. Ik realiseerde me door
deze leergang dat ik het wel roep maar
zelf niet meer deed. Zo raakte ik als iets
niet naar mijn zin was snel mijn interesse
kwijt. Dat uitte ik ook non-verbaal.
Medewerkers stappen daardoor niet snel
meer op je af. Als je als leidinggevende
goed in je vel zit, straalt dat af op
anderen en ben je makkelijker te
benaderen. Wat ik ook anders doe is
sneller een stap nemen als ik ergens
tegenaan zit te hikken. Zowel thuis als
op het werk. De muren sauzen en de
afzuigkap ophangen, maar ook dat ene
gesprek met de stadsdeelsecretaris

“Het leiderschapstraject heeft mij doen
nadenken over de toekomst. Ik zou graag
jonge leidinggevenden coachen in het
dagelijkse werk. Er zijn zoveel slimme,
jonge collega’s met ambitie die worstelen
als ze beginnen met leiding geven. Dat
komt door gebrek aan ervaring, maar
vooral door gebrek aan begeleiding. Ook
zou ik het een goed idee vinden om een
nieuwe jonge collega mijn plek te laten
overnemen de laatste vier jaar. Ik zou
deze nieuweling onder meer kunnen leren
hoe de hazen lopen, hoe de politiek
werkt, en hoe je voorkomt dat je
verzuipt.” •

Leren van elkaar
“Waar ik goed in ben is loslaten en
medewerkers verantwoordelijkheid
geven. Dit is voor mij vanzelfsprekend,
maar was voor anderen in de jaargroep

“Delen en complimenten geven motiveert“
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Mireille Ollivieira en Margo van Eijck | leermanagers

“De deelnemers spiegelden ons continu en brachten een
ondeugende en speelse energie in. Het is net zoals
docent zijn op een school: als het goed is, leer en geniet
jij net zoveel van de leerlingen als zij van jou. Zolang dat
het geval is, is het helemaal goed!”

Nynke Engelhard | deelnemer

“Door de leergang ben ik meer gaan genieten en in mijzelf
gaan geloven. Ik breng vaker humor in op de werkvloer
en sta positiever in mijn werkende leven. Heerlijk!”

Oogstdag | Tijdens de Oogstdag gaven deelnemers
antwoord op vier vragen over het leiderschapsprogramma:

Vraag:
Welke van de onderstaande uitspraken
beschrijft het best je ervaring met het
leiderschapsprogramma?

Ilonka de Jong | deelnemer

“Tijdens de leergang hebben we kennisgemaakt met de
kracht van ‘geweldloos communiceren’. De puurheid van
deze vorm van feedback is een krachtig stuurmiddel naar
het innerlijke van degene die het ontvangt. Je kunt uiteindelijk niet anders dan het ontvangen en erover nadenken.”

Mart Meuer | deelnemer

“ In de leergang hebben de kernwaarden van de gemeente
Amsterdam concrete invulling gekregen voor mij.
De bereidheid van collega’s om zich kwetsbaar op te
stellen, de intrinsieke wil van iedereen om te groeien en
de zorgvuldige begeleiding daarbij maakten dat ik
optimaal aan de slag ben gegaan met de thema’s waarin
ikzelf wilde groeien.”

1 Ik heb iets nieuws geleerd of opgefrist, ik heb dat gebruikt,
en het leidde tot concrete resultaten in mijn werk.
2 Ik heb iets nieuws geleerd of opgefrist, dit heb
ik uitgeprobeerd, maar ik kan hier (nog) geen
concrete resultaten van waarnemen in mijn werk.
3 Hoewel ik persoonlijks iets nieuws geleerd heb,
is het me (nog) niet gelukt dit in praktijk te
brengen.
4 De dingen die in het leiderschapsprogramma aan bod
kwamen kende ik al en paste ik ook al toe.
5 Ik denk niet dat ik de opbrengsten uit het
leiderschapsprogramma echt kan gebruiken.
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Stelling:

Stelling:

Stelling:

Het leiderschapsprogramma heeft mij
geholpen om mijn persoonlijk leiderschap
te versterken.

Het leiderschapsprogramma heeft
mij geholpen om mijn team beter te
laten presteren en ontwikkelen.

Het leiderschapsprogramma heeft mij
geholpen om resultaten voor de gemeente
Amsterdam te halen/verbeteren.
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Ferdinand van der Veen | deelnemer

“Ik heb binnen mijn team kleinere, zelforganiserende
teams gevormd met lager belegde verantwoordelijkheden. Ik merk dat het de betrokkenheid, het gevoel
van verantwoordelijkheid en het werkplezier vergroot.”

Willeke Hiskemuller | deelnemer

“De warmte van de groepsleden naar elkaar toe
en de toewijding van de begeleiders zijn mij
het meeste bijgebleven.”

Sabrina Schipper | deelnemer

“Ik vond de workshop Storytelling erg interessant.
Het is een waardevolle tool in mijn huidige functie en
kan ook zeker van pas komen in mijn verdere carrière
en dagelijks leven.”

Colofon
Deze publicatie is een uitgave van de gemeente Amsterdam.
www.amsterdam.nl
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