Voor

En ook voor

•V
 rouwen die hun rol als leider willen
verdiepen en verstevigen
• Vrouwen die met andere topvrouwen
willen groeien door uitwisseling en
collectief leren
• Vrouwen die de volledige
verantwoordelijkheid willen nemen
voor hun leven en carrière
• Vrouwen die het lef hebben om te kijken
naar hun belemmeringen en uitdagingen
• Vrouwen die behoefte hebben aan
inhoudelijke voeding op het gebied van
leiderschap

•B
 edrijven die hun vrouwelijke (toekomstige)
leiders willen faciliteren en ondersteunen; ook
in het kader van “Talent to the Top”.
Onder deskundige begeleiding gaat u
samen met andere topvrouwen succes
ervaringen uitwisselen en dilemma’s delen.
Gebruikmakend van onder andere technieken
uit het theater, de beeldende kunst en
ontwikkelmethodieken vanuit de psychologie
en veranderkunde, worden diverse thema’s
belicht. Uw eigen leervraag staat hierin
uiteraard centraal.

De samenwerking van Aletta en Paulien staat garant voor een aanpak waarbij diepgang en humor, interactie in de groep en persoonlijke
reflectie belangrijke kenmerken zijn. “Liefdevolle confrontatie” naast “bevlogen verbinding” vormt de kracht van hun werkwijze. Daarin
koppelen zij de emotionele, mentale en fysieke aspecten aan de ontwikkelvragen.
VROUW

In deze leiderschapsserie TOPVROUW, staat
u, de vrouwelijke leider, centraal. U gaat
kijken naar uw persoonlijke en professionele
kwaliteiten, met als doel die vanuit uw
natuurlijke feminiene én masculiene krachten
te versterken. Krachten als kwetsbaar en
zelfverzekerd, afwachtend en daadkrachtig,
relatiegericht en doelgericht.
‘Uit al het onderzoek dat is gedaan naar
leiderschap, blijkt dat de succesvolste en meest
gewaardeerde leiders degenen zijn met androgyne
eigenschappen: die combineren dus mannelijke
eigenschappen als doelgerichtheid en vrouwelijke
als empathisch vermogen .De meeste vrouwelijke
leiders hebben een androgyne leiderschapsstijl.’
(Alice Eagly, Professor of Psychology, Professor
of Management and Organisations at Midwestern
University, Illinois, U.S.A.)

U daagt uzelf uit om de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor uw leven en
carrière, waardoor u in goede en slechte
tijden effectief uzelf en anderen kunt leiden.
U stopt met het verspillen van tijd aan ruis,
onzekerheden en andere belemmerende
factoren, om vanuit volle overtuiging en
passie uw (werk)leven vorm te geven.
“Meer vrouwen aan de top vraagt ook een
mentaliteitsomslag van vrouwen zelf. Niet alleen
door de keus te maken voor fulltime toewijding
aan hun werk, maar ook door meer waarde toe
te kennen aan verticale carrière ontwikkeling”
(Melek Usta, directeur Colourful People)

Samen met andere Topvrouwen gaat u de
verschillende thema’s onderzoeken die u
bij uzelf en uw organisatie tegenkomt met
betrekking tot uw vrouwelijk leiderschap.
Zoals bijvoorbeeld: beïnvloeding, positionering,
samenwerking en hoe om te gaan met alle
verschillende rollen die u op een dag vervult.
Door samen met andere vrouwen te werken
en te delen, leert u te zien waar uw natuurlijke
kracht en ook uw zogenoemde blinde vlekken
of schaduwkanten zich bevinden. Dat vraagt
soms om ’anders kijken, anders luisteren,
anders doen’.
Of zoals Einstein al zei: ‘Als je doet wat je altijd
deed, krijg je wat je altijd kreeg’. Heb dus het
lef om verworven zekerheden en bestaande
beelden los te laten en dat wat nodig is te
ontwikkelen. Om uiteindelijk vanuit mentale
openheid, emotionele vrijheid en fysieke
vitaliteit uw leiderschap uit te dragen.
‘Het hogere en middenmanagement onder de top
telt ook weinig vrouwen. Teveel vrouwen blijven
hangen op weg naar de top. Obstakels in een carrière
doen zich ook veel eerder voor in een loopbaan,
dan dat veelgenoemde glazen plafond’
(Alice Eagly, 2012)

In TOPVROUW werken we met ontwikkel
methodieken en theorieën vanuit de
psychologie, de veranderkunde en ook met
technieken uit het theater en de beeldende
kunst. Tevens zal Jaap van Muijen, professor
leiderschapsontwikkeling Nyenrode Business
Universiteit, een gastcollege verzorgen.

Specifieke feminiene en masculiene elementen
Catfight en sisterhood
De macht van onmacht
Kwetsbare kracht
De dynamiek van stilstaan
Ego deflatie
Diepgaande vasthoudendheid
Intuïtie als gevoel
Emotie en persoonlijk aanraken
Aansluiting en aanpassing
Insluiten van jezelf
Radicale aanvaarding

—
—
—
—
—
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Haantjes en old boys network
De onmacht van macht
Krachtige fijngevoeligheid
De energie van passie
Ego inflatie
Lichtheid van spel met humor
Rede als richtlijn
Ratio en onpersoonlijk schakelen
Autonomie en eigen wijze
Insluiten van anderen
Genuanceerde verandering

Graag bieden wij deze leiderschapsserie ook
in-company aan. Als uw bedrijf diversiteit
actief in het vaandel heeft, bijvoorbeeld
door ondertekening van de charter ‘talent
naar de top’, is het van belang uw vrouwelijk
potentieel al vroeg te ondersteunen en te
versterken.

Diversiteit als business case,
(www.talentnaar de top.nl)
‘Hierbij gaat het om inbedding van diversiteit op
strategisch niveau. Uw organisatie vindt vergroting van
het aandeel vrouwen in de top en subtop essentieel
voor haar voortbestaan. Dit besluit wordt expliciet en
op het hoogste niveau genomen en geaccordeerd.
Uw organisatie legt de doelen zo concreet mogelijk

‘Vrouwen proberen instinctief iedereen op één

vast en verbind deze aan termijnen. Ook wordt

lijn te krijgen. Een van de belangrijkste dingen

de verantwoordelijkheid voor het behalen van de

die leiders kunnen doen, is vrouwen vroeg

doelen belegd. De (sub)top van uw organisatie

verantwoordelijkheid geven en hun de kans te geven

vervult een voorbeeldfunctie bij het naleven van de

hun mogelijkheden en hun talent te organiseren.

diversiteitsdoelstellingen en het nemen van de nodige

(Shirley Tilghman, president-directeur Princeton

maatregelen hiertoe.’

University)

Co-creatie

Daarnaast is het voor u als huidige of
toekomstige ondertekenaar van de Charter
(www.talentnaardetop.nl), een voorwaarde
om te kunnen voldoen aan de  bijbehorende
eis, ‘dat u in de top van uw organisatie
de benodigde cultuurverandering zal
bewerkstelligen’. Niet alleen op papier, maar
als daadwerkelijke organisatie ontwikkelstap.

Vanuit co-creatie zullen wij in nauwe samen
werking met u en uw bedrijf deze in-company
leiderschapsserie verder vormgeven.
Uitgaande van uw specifieke vragen en
omstandigheden.
Ook de locatie, data en prijsstelling zullen in
overleg tot stand komen.
Voor verdere informatie kunt u contact
opnemen met:
PAULIEN TEN ASBROEK

•

06 - 11 62 89 70

paulien@movingsense.nl
ALETTA DE NES • 06 - 29 00 26 94
aletta@alettadenes.nl

ONTWERP EN REALISATIE D2CREATORS

Met het in-company programma
TOPVROUW, worden uw vrouwelijke leiders
en/of uw vrouwelijke high potentials intensief
begeleid en bekrachtigd. Uiteindelijk zullen
uw topvrouwen niet alleen zelf daarvan pro
fiteren, maar juist ook u als organisatie zal
hiervan de vruchten plukken. Want vrouwen
die hun volle potentieel benutten zijn van
grote toegevoegde waarde voor elk bedrijf.

