
LEERGANG GENDER(R)EVOLUTIE:
VOOR KRACHTIG EN GELIJKWAARDIG LEIDERSCHAP 

OP BASIS VAN DE PRINCIPES VAN SERVANT-LEADERSHIP
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VAN GELIJK HEBBEN NAAR GELIJK ZIJN 

Mannen en vrouwen hebben gelijke kansen in onze maatschappij en toch zijn er meer mannen met 
topfuncties dan vrouwen. Ondanks allerlei pogingen tot verdergaande gelijkheid, wordt een belangrijk 

element over het hoofd gezien: de evolutie van bewustzijn en cultuur in relatie tot de verschillende rollen 
die mannen en vrouwen door de historie heen hebben vervuld. 

In de meeste gevallen zijn we ons niet bewust van de oorsprong en de impact van de eeuwenoude 
overlevingsstructuren die zich in ons en tussen man en vrouw in onze cultuur gevormd hebben. In de 
(h)erkenning daarvan ligt de sleutel voor daadwerkelijke gelijkwaardigheid. In deze (r)evolutionaire 

leergang maak je kennis met een andere en unieke zienswijze op gender en leiderschap. Door nieuwe 
inzichten verruim je jouw blik op je (persoonlijk) leiderschap en word je een 

krachtige, authentieke servant-leader.

WELLICHT HERKEN JE JE IN DE VOLGENDE 
VOORBEELDEN:
• Je hebt de neiging je ‘hard’ op te stellen om jouw invloed 

veilig te stellen;
• Je wilt gelijk hebben of stoort je aan anderen die te pas 

en te onpas hun mening ventileren;
• Of je durft juist niet duidelijk voor jouw mening uit te 

komen;
• Je voelt je (te) verantwoordelijk in je werk en wilt alles 

goed doen;
• Je wordt onzeker bij conflicten of weerstand in je team;
• Je hebt het idee dat er meer in jou zit dan eruit komt;
• Je wilt meer diepgang en vervulling ervaren als leider of 

ondernemer, maar ook als mens.

Tijdens deze leergang ontdek je dat je geen trucjes, egotrip 
of manipulatie hoeft in te zetten om van invloed te zijn. Ook jij 
kunt gehoord worden en krachtig zijn, zonder jezelf te hoeven 
aanpassen.

SERVANT-LEADERSHIP 
helpt bij het scheppen van een bedrijfscultuur 

waarin succes bereikt wordt door medewerkers 
de ruimte te geven voor eigen initiatief, zich 
te ontwikkelen en hen in staat te stellen van 

betekenis te zijn.

VOOR WIE IS DEZE LEERGANG BESTEMD?
Deze leergang is bestemd voor mannen en vrouwen die leider 
(willen) zijn, zoals afdelingshoofd, teamleider, projectleider, 
programmamaker, directeur, pionier of ondernemer. Je 
hebt een voorbeeldrol en wilt daadkrachtiger zijn en vol 
vertrouwen. Je werkt bijvoorbeeld in een vrouwen- of 
mannencultuur en daardoor mis je een bepaalde balans 
in je organisatie. Ook heeft dit effect op je (persoonlijk) 
leiderschap. Je bent benieuwd naar Servant-Leadership 
en wilt je hierin verder ontwikkelen. Je bouwt aan een 
betekenisvolle organisatie of wilt dat graag doen, zodat 
niet alleen jouw werk vervullend is, maar ook dat van 
je medewerkers. Kortom: je voelt je verantwoordelijk 
voor positieve verandering in jezelf, je organisatie en de 
samenleving en hebt oog voor wat je achterlaat voor de 
generaties die na jou komen. 

OUDE GEWOONTEN
Het dagelijks leven is doortrokken van gewoonten, ingegeven 
door de cultuur en omgeving waarin je functioneert. 
Gewoonten die van oudsher gericht zijn op overleven. 
Eén van de conditioneringen die vrijwel elke vrouw bewust 
of onbewust gevangen houdt, is de identificatie met de 
biologische rollen van moeder en minnares. Deze diep 
ingesleten patronen zorgen ervoor dat vrouwen instinctief 
reageren vanuit de behoefte om nodig te zijn en de behoefte 
om begeerd te willen worden. Met alle consequenties van 
dien: perfectionisme, competie en strijd domineren de 
werkvloer. Zij willen het té goed doen, of ze meten zichzelf 
een hardheid aan die niet bij hen past. Mannen hebben 
een andere ontwikkeling in de historie achter de rug die 
hen een voorsprong heeft gegeveven op het gebied van 
autonomie, maar ook zij hebben zich evengoed aangepast. 
In deze leergang ontdek je welke impact de historie en de 
onwikkeling van bewustzijn heeft op het dagelijkse (werk)
leven in samenwerking en vorming van je identiteit en 
authenticiteit.. 
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“De leergang Gender(r)evolutie is een veelzijdig leertraject! Je leert hier écht je 
authenticiteit te ontdekken. Het is inspirerend en boeiend, omdat je op meerdere 

niveaus aan het werk bent. De begeleiding is professioneel, betrokken, oprecht, 
leerzaam, gelijkwaardig en ervaringsgericht. Een absolute stap naar een duurzame 

verandering in mezelf en naar mijn omgeving toe!“

- Desirée Paalvast, headhunter bij ‘The Leader Inside’-

WAAROM VROUWELIJK LEIDERSCHAP NIET 
WERKT
Te vaak wordt gedacht dat vrouwen in leidinggevende posities 
meer naar voren moeten treden met hun vrouwelijkheid en 
‘zachte’ kant, om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te 
stimuleren. Maar door vrouwelijkheid te benadrukken, realiseer 
je alleen maar meer verschil uit tussen mannen en vrouwen. 
Je blijft je identificeren met oude patronen, verwachtingen en 
vermeende ‘vrouwelijke’ eigenschappen als sexy, ontvangend 
of sociaal zijn. Als vrouw kun je niet vrij en krachtig zijn, zolang 
je dit concept van beperking naleeft. Het uiteindelijke gevolg 
is dat je te lang en te veel op je tenen loopt. Misschien denk 
je zelfs wel aan afhaken omdat je de hoge werkdruk en de 
verantwoordelijkheid niet meer aan kunt of aan wilt gaan. 
Mannen zijn empatischer geworden in de loop van de tijd, maar 
ervaren onbegrip van anderen als ze daadkrachtig optreden of 
in de ogen van anderen te gevoelig reageren.

WAT BIEDEN WIJ?
Een veelzijdig leertraject van 5 modules onder 
professionele begeleiding. De leergang bestaat uit 
de volgende onderdelen:

• Persoonlijk intakegesprek
• 5 modules van 2 dagen, met overnachting
• Intervisie en persoonlijke leeropdrachten
• Wetenschappelijke onderbouwing
• Inspirerende sprekers uit de praktijk
• Afsluitende presentatie en certificaat

WAT BEREIK JE MET DIT 
PROGRAMMA?
In dit programma:
• Leer je jouw leiderschap of 

ondernemerschap in een groter 
perspectief te plaatsen, waardoor 
je meer zicht en vat krijgt op jouw 
manier van leiding geven;

• Word je je bewust van de verschillen 
in communicatie tussen mannen en 
vrouwen en de diepere oorsprong 
hiervan. Je leert hierdoor adequaat 
inspelen op situaties die je voorheen 
als belemmerend ervoer;

• Ontwikkel je een transparante 
wijze van communicatie waardoor 
je in staat bent om weerstand of 
disbalans om te buigen naar een 

goed lopende samenwerking;
• Leer je de principes van Servant-

Leadership kennen en deze toe te 
passen in je dagelijks (werk)leven;

• Krijg je nieuwe inzichten op het 
gebied van gender, waardoor 
je jouw authenticiteit ontdekt, 
daadkrachtiger wordt en makkelijker 
keuzes maakt;

• Leer je hoe mannen en vrouwen op 
een verschillende manier leider zijn, 
maar ontdek je ook dat, wanneer 
er geen onderscheid gemaakt 
hoeft te worden tussen mannelijke 
en vrouwelijke eigenschappen, 
er ruimte komt voor nieuwe 
mogelijkheden in jouw leiderschap. 
Dit resulteert in een meer                                                            

androgyne, krachtige 
leiderschapsstijl;

• Ga je jezelf vrijer en krachtiger 
voelen;

• Leer je hoe je geconditioneerd 
bent op biologisch, sociaal en 
psychologisch niveau en hoe dit in 
jou doorwerkt; 

• Leer je welke specifieke uitdagingen 
mannen en vrouwen hebben om een 
servant-leader te zijn; 

• Leer je hoe creatieve frictie een 
instrument is in je leiderschap en 
ervaar je dat je makkelijker met 
weerstanden om kunt gaan;

• Leer je hoe je een inspirerend en 
succesvol voorbeeld kunt zijn voor 
anderen.

INVLOEDRIJK EN INSPIREREND
Het uitoefenen van invloed kan veel natuurlijker gaan, op een 
manier die bij jou past. Daarin hoef je niet onder te doen voor 
andere collega’s of ondernemers. Deze leergang leert je om 
jouw authenticiteit te ontdekken en te laten zien. Het vraagt 
ook dat je jezelf niet langer identificeert met oude rollen maar 
met een dieper bewustzijn.

Dit bewustzijn is niet gebonden aan man of vrouw 
zijn; het is een diepere plek in jezelf. Wanneer je expressie 
geeft aan dit diepere begrip van wie je bent ontstaat er een 
nieuwe vrijheid in jou. Die vrijheid gaat verder dan de culturele 
verwachtingen en fysieke vormen waarmee we ons eeuwenlang 
hebben geïdentificeerd, waarmee we overleefd hebben en 
waarmee we ons werk hebben gedaan.



GLOBALE AANPAK EN INHOUD VAN DE MODULES

BEGELEIDING

GASTDOCENTEN

Module 1: Hoe kijk je naar jezelf en elkaar?
Je maakt kennis met de groep en staat stil bij je identiteit.
De volgende thema’s komen aan bod:
• Authenticiteit versus identiteit;
• De mens als leider, gezien door de ogen van de man en de 

vrouw;
• Spiral Dynamics; leer je wereldbeeld kennen, hoe je denkt 

en kijkt naar de wereld vanuit wat jij belangrijk vindt;
• Biologische, sociale en psychologische conditioneringen 

en hun effect op leiderschap;
• Een introductie in Servant-Leadership.

Module 2: Een groter perspectief zien
Je gaat aan de slag met de uitdagingen als servant-leader. De 
volgende thema’s komen aan bod:
• De uitdagingen als servant-leader
• Het bouwen van een krachtig fundament door vertrouwen
• Compassionate love & humbleness
• Verantwoordelijkheid nemen voor evolutie
• Waar ben jij in het plaatje?

Module 3: Autnonoom jezelf zijn
Je staat stil bij de ontwikkeling en cultivering van jouw eigen 
autonomie als servant-leader. 
De volgende thema’s komen aan bod:

• Ontwikkelen en cultiveren van autonomie
• Seksuele macht en manipulatie
• De 3 niveaus van Eros
• Provide Direction

Module 4: Bevrijden van conditioneringen
Je ontdekt hoe je bepaalde overlevingsmechanismen hebt 
ontwikkeld en wanneer deze actief zijn in jou. 
De volgende thema’s komen aan bod:
• Realiseren van eenheid onder vrouwen en mannen;
• Bevrijden van egostructuren als concurrentie en 

dwangmatigheid als overlevingsmechanismen: hoe is dit 
actief in jou?

• Emotionele vrouw en rationele man: emotioneel objectief 
zijn als gedeelde waarde;

• Empowerment

Module 5: Inspirerend en krachtig leiderschap
Je ervaart jouw kracht als leider en neemt verantwoordelijkheid 
voor de positieve invloed die je uitstraalt op je omgeving. 
De volgende thema’s komen aan bod:
• Moreel kompas
• Leiden als voorbeeld
• Stewardship
• Toolbox Servant-Leadership
• Samenwerking vanuit gelijkheid

Carla de Ruiter
Carla is directeur van de Business School van Servant-Leadership Solutions. 
Zij is hoofddocent van de leergang Gender(r)evolutie. Daarnaast is zij 
initiator en hoofdredacteur van Pioniers Magazine, hét magazine voor 
betekenisvol ondernemen en nieuw leiderschap. 

Zij heeft jarenlang gewerkt in leidinggevende functies binnen 
zorginstellingen en bij justitie en heeft hier grootschalige 
transformatieprocessen en cultuurveranderingen begeleid. 

Carla is o.a. opgeleid door Elizabeth Debold (USA), een internationale 
autoriteit op het gebied van gender en vrouwenontwikkeling. Carla schrijft 
momenteel aan haar tweede boek: “Pionierend Leiderschap, de creatieve 
uitdaging voor ons menselijk bestaan”.

Deze leergang maakt gebruik van (internationale) gastdocenten en gastsprekers. Op de website vind je meer infor-
matie over hen. Vaardigheid in de Engelse taal is noodzakelijk, 1 van de modules zal, vanwege een internationale 
gastdocent, in het Engels worden gegeven en er wordt gebruik gemaakt van Engelstalige literatuur.

Actuele informatie:
Voor praktische zaken als locatie, aanmelding en 

prijzen kun je terecht op onze website 
www.servant-leadershipsolutions.nl

Meer weten?
Heb je een vraag of wil je meer informatie?

Wij staan je graag te woord. 
Bel (06) 44 75 65 39 

of mail naar info@servant-leadershipsolutions.nl


