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Reflectie voor SG’s

Tijdig loslaten van succesrecepten hoort ook bij leiderschap. 

Veel leiders en bestuurders zijn geneigd ‘on top of the curve’ 

te blijven hangen. Daar lijkt het goed te voelen en ervaar je 

controle. Mensen die zich een leven lang blijven ontwikke

len, blijven niet louter voortborduren op hun succesrecepten, 

maar verbinden zich aan nieuwe doelstellingen en uitdagin

gen en ontwikkelen daarbij hun succesformules ook weer 

door. Zij blijven niet hangen in de comfortzone. Te veel stabi

liteit zou immers kunnen leiden tot stagnatie.

De vraag is: hoe blijf je als SG groeien en jezelf ontwikkelen en 

hoe blijf je stagnatie voor? Daar gaat ‘Reflectie voor SG’s’ over.

Reflectie voor SG’s

Op welk departement men ook zit, het vak van SG is aller

minst eenvoudig. Het bevat een combinatie van rollen en 

elementen, die zeer moeilijk te combineren zijn. Een SG 

dient ‘paradoxaal te kunnen bewegen’ tussen die schijnbaar 

strijdige elementen: zichtbaar en onzichtbaar zijn, ver weg 

en dichtbij tegelijkertijd, een goed ontwikkelde sensitiviteit 

combineren met incasseringsvermogen en een marathon

loper zijn zonder zichzelf uit te putten.
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Leiderschap is de kunst om gevolgd te wor-

den in de koers en doelstellingen die je voor 

ogen hebt. Leiderschap is richting en invul-

ling geven aan interactie tussen mensen. Dat 

vraagt inzicht in jezelf, weten waar je kracht 

ligt, maar ook waar je valkuilen liggen. Het 

vraagt lef om gebaande paden te verlaten 

en op zoek te gaan naar nieuwe wegen om 

doelstellingen te realiseren. Daarbij speelt de 

balans tussen ‘overtuigd zijn’ en ‘kunnen over-

tuigen’ een belangrijke rol.



Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 375 medewerkers 
wereldwijd. Al 75 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector 
met slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar. Dit door 
innovatie te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten kiezen voor Berenschot 
omdat onze adviezen hen op een voorsprong zetten.

Berenschot is aangesloten bij de E-I Consulting Group, een Europees 
samenwerkingsverband van toonaangevende bureaus. Daarnaast is Berenschot lid van de 
Raad voor Organisatie-Adviesbureaus (ROA) en hanteert de ROA-gedragscode.

Berenschot Groep B.V.
Europalaan 40, 3526 KS Utrecht
Postbus 8039, 3503 RA Utrecht
T +31 (0)30 291 69 16
E contact@berenschot.nl
www.berenschot.nl

Een match tussen context, tijdsgewricht en specifieke 

opdracht van de SG enerzijds en persoonlijkheid en kwali

teiten van de SG anderzijds is dan ook cruciaal. Reflectie op 

eigen gedragingen, denkwijzen en dilemma’s in het hier en 

nu kunnen helpen op koers te blijven. 

Reflectie voor SG’s is een executive programma, dat op maat 

wordt gemaakt voor topambtenaren, die de stap naar een 

SGschap recent hebben gezet en/of op het SGschap willen 

reflecteren.

Werkwijze

Het vinden van een vorm van leiderschap, die aansluit 

bij de uitdagingen van de toekomst, maar ook recht doet 

aan de eigen authenticiteit, is van belang voor elke SG als 

individuele ‘executive’. Reflectie voor SG’s reikt geen pasklare 

antwoorden aan, maar biedt een leercontext waarin dit zoe

ken wordt gefaciliteerd.

Het reflectietraject start met een uitvoerige intake waarin uw 

specifieke vraagstelling wordt geformuleerd. De intake wordt 

gevolgd door een reflectiedag waarin zeer ervaren inhouds en 

gedragsdeskundigen voor diepgaande reflecties zorgen op 

de eerder geformuleerde vraagstelling(en). Daarbij worden 

passende oefeningen op maat ontworpen. Het ervaren van 

effectiviteit door (nieuw) gedrag uit te proberen, staat daarin 

centraal. Aansluitend op de reflectiedag vinden drie follow-

up-gesprekken plaats. ‘Reflectie voor SG’s’ geeft niet alleen 

inzicht in het wat (welk gedrag) maar ook in het waarom 

(waarom zet ik dit gedrag in?). 
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Doelstellingen ‘Reflectie voor SG’s’

De doelstellingen van Reflectie voor SG’s zijn:

 z In een vertrouwelijke omgeving krijgen van 

onafhankelijke en geobjectiveerde feedback op 

persoonlijke kwaliteiten, kracht en keerzijden daarvan, 

met als doel het bewustzijn te versterken.

 z Reflectie op de eigen (bestuurs)stijl, aanpak en 

performance.

 z Verbreden van gedragsrepertoire als bestuurder.

 z Handelen vanuit wijsheid en balans.
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