
Leiderschapsontwikkeling Module Daadkracht in Leiderschap 

‘Insluiten van dader- en slachtofferschap in jezelf’ 
 

Heb jij in je team te maken met herhalende patronen en dynamieken van 
onveiligheid, ondermijning, pestgedrag, in- en uitsluiting, slachtoffers en daders en 
wil je daar meer sturing aan geven? Daadkracht in leiderschap is een driedaagse 
module voor leidinggevenden die sturing willen geven aan het effectief functioneren 
van het team vanuit vertrouwen, veiligheid en integriteit.  
 

 
 
Als leidinggevende kun je ervaren dat 
het lastig is om sturing te geven vanuit 
jouw moreel kompas en grip te krijgen 
op medewerkers, om knopen door te 
hakken en daadkrachtig op te treden. 
Je wilt de effectiviteit van het team en 
het werkplezier van jouw medewerkers 
verbeteren. 
 

 

Voor wie? 

Voor leidinggevenden die het lef hebben om naar het eigen handelen te kijken en 

hoe zij belemmerende patronen in hun eigen leiderschap kunnen doorbreken. Voor 

leidinggevenden die vanuit zelfonderzoek tegenkrachten willen aanpakken om zo de 

weg vrij te maken voor daadkrachtig leiderschap. 

 

Daadkracht in leiderschap 

Als leider neem je binnen de organisatie een speciale plek in. Vanuit deze speciale 

plek heb je ook een speciale taak waar bijzondere kwaliteiten voor nodig zijn. 

Kwaliteiten die je voor een deel geleerd hebt, vaak op het niveau van 

managementvaardigheden, maar voor een ander deel te maken hebben met je 

waarden- en normenpatroon en je houding en gedrag. We hebben het dan over 

kwaliteiten die je gedurende je leven ontwikkelde, soms bewust en soms onbewust, 

in je gezin van herkomst of in je werk. Ongeacht hoe, waar en wanneer deze 

kwaliteiten zijn ontwikkeld, je volgt patronen die jouw gedrag sterk beïnvloeden. Je 

van deze patronen bewust zijn, geeft je de vrijheid om voluit ‘ja’ te zeggen tegen jouw 

leiderschap. 

  



Effectieve leiders behalen zonder al te veel inspanningen en met veel plezier mooie 
resultaten. Dit komt omdat ze op een diepe laag zich bewust zijn van het ‘waarom’ 
van hun drijfveren, hun gedachten en hun handelen. Ze zijn zich bewust van hun 
talenten en hun valkuilen. Zij weten dat als ze naar hun werk gaan, ze ook hun 
‘familie’ meenemen. Ze zijn zich bewust dat ze keer op keer in werksituaties patronen 
herhalen die niets met de organisatie te maken hebben, maar vooral iets zeggen 
over de ‘overlevingsmechanismen’ vanuit hun gezin van herkomst. Belangrijke 
patronen die hierbij spelen zijn die van dader en slachtoffer binnen de 
familiegeschiedenis. Bewust dan wel onbewust nemen ook zij op de werkvloer een 
rol in - slachtoffer of dader- die van invloed is op hun daadkracht in leiderschap. 

 

Als je de invloed van het familiesysteem op jouw functioneren kent, ben je in staat 

om vanuit dit bewustzijn effectieve keuzes te maken in plaats van in jouw valkuilen te 

stappen. Je bent er voor de organisatie en voor de mensen in je organisatie, je 

afdeling of je team die samen met jou als leidinggevende werken om de bedoeling 

van de organisatie te behalen. Je hebt dan ook het lef om “vuile handen” te maken, 

knopen door te hakken en richting te geven. Naast het plezier om de talenten van je 

medewerkers en collega’s te coachen en op de juiste plek in te zetten. 

 

Wat leer je? 

 Conflicthantering en bespreekbaar maken van (ongewenst) gedrag. 

 Bewustwording van eigen dader- en slachtoffer dynamiek en de gevolgen 

daarvan voor veiligheid, vertrouwen, integriteit en in- en uitsluitingsmechanismen 

op de werkvloer. 

 Vergroten van daadkracht en autonomie in je eigen leiderschap, met als gevolg 

duidelijkheid, veiligheid en resultaatgerichtheid. 

 Je kunt bewust kiezen en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen (persoonlijk) 

leiderschap,  

 Je wordt daadkrachtiger in je leiderschap door de stap te maken naar 

onafhankelijkheid en je vergroot je invloed vanuit authenticiteit. 

 Vergroten van effectiviteit en integriteit van het team en medewerkers. 

 

 

Online kennismakingsproeverij 

 
Twijfel jij of deze training past bij jouw stap in leiderschapsontwikkeling?  

Wil je kennismaken met de trainers voordat je je aanmeldt? 

Ben je benieuwd naar onze werkwijzen of wil je meer informatie? 

  



 

 21 januari van 12.30 -13.30 uur online kennismakingsproeverij.  

25 februari van 12.30 -13.30 uur online kennismakingsproeverij 

Wij vertellen daarin over onze visie en laten je proeven aan onze werkwijze. Ook 

kun je vragen stellen over jouw ontwikkeling in relatie tot de training.  Meld je aan 

voor een van deze twee data via info@moraal-dare2do.nl of info@wijzijenik.nl  

 

Werkwijze 

Het principe van ervarend leren staat centraal. Theorie wordt gebruikt om het 

ontstane bewustzijn onder woorden te brengen. Wij werken vanuit een 

systeemgerichte benadering waarbij de dynamieken van slachtoffer- en daderschap 

worden onderzocht, om tot daadkracht in je leiderschap te komen. 

Wij werken in kleine groepen van maximaal 12 deelnemers, om diepgang in het 

eigen leerproces te stimuleren en optimale veiligheid en vertrouwen te bieden. Het 

programma vindt doorgang bij minimaal zes deelnemers.  

 

Programma 

Je gaat op zoek naar de wijze waarop jij je in jouw leiderschap identificeert met 

dader- en slachtofferschap. Je onderzoekt daarbij jouw waarden en normen, jouw 

referentiekader vanuit je gezin van herkomst en je levenservaring. Welke in- en 

uitsluitingsmechanismen spelen bij jou? Wordt de dader of het slachtoffer 

buitengesloten? Je gaat ervaren en zien welke effecten dit heeft op jouw leiderschap. 

Je komt je belemmeringen en weerstanden tegen. Wij helpen deze tegenkrachten te 

onderzoeken en aan te pakken om zo de weg vrij te maken voor nieuwe 

mogelijkheden, ontwikkelingen, ambities en verbinding. 

De module is een intensieve en ervaringsgerichte training van drie dagen. Optioneel 

is er voorafgaand aan de training een persoonlijk intakegesprek met een van de 

trainers mogelijk, om af te stemmen wat de persoonlijke uitgangspunten en 

leerdoelen zijn en hoe de verwachtingen aansluiten op het programma. 

 

 

Data, locatie en investering 

 
Deze leiderschapsmodule wordt gegeven in een blok van 2 dagen en een losse dag. 

  

Data    dag 1: 24 maart 09.30 uur tot 17.00 uur 

   dag 2: 25 maart 09.30 uur tot 17.00 uur 

   dag 3: 22 april van 09.30 uur tot 17.00 uur 
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De locatie  

is vanwege de coronamaatregelen nog niet bekend. Het wordt een inspirerende 

locatie in het midden van het land. 

 

Uw investering  
bedraagt € 2477,- . excl BTW voor de drie daagse leiderschapsmodule. 

In dit bedrag is voor alle dagen koffie, thee, versnaperingen tijdens de dag en een 

lunchbuffet opgenomen.  

Ook ontvang je het boek ‘De kracht van Zijn wie ik ben’, auteur Shielta Ramautarsing 

 

Geïnteresseerd in deelname of vragen? Stuur een e-mail of bel: 
 

René Moraal: info@moraal-dare2do.nl, M 06 53417014, www.moraal-dare2do.nl  

Shielta Ramautarsing:  info@wijzijenik.nl, M 06 21713139, www.wijzijenik.nl  

Na bevestiging van je aanmelding nemen wij contact met je op. 

 

Over de trainers 
 

Shielta Ramautarsing en René Moraal werken samen vanuit het geloof in de kracht 

van de mens en de noodzaak deze oprecht en vol energie te verbinden met de 

maatschappij, je bedrijf en/of de organisatie waar je werkt. Naast onze professionele 

kennis en vaardigheden, delen en leren wij uit eigen ervaring met (persoonlijk) 

leiderschap, diversiteit en inclusie en dader- en slachtofferschap in ons eigen 

familiesysteem en werk. 

Wij hebben in onze persoonlijke levens zelf dit pad gevolgd en genieten nog iedere 

dag van het bewust kiezen en anders durven werken en leven. Daarom dragen we er 

zo graag aan bij, ook jou weer (meer) te laten stralen. Vanuit een systemische 

aanpak helpen wij leidinggevenden en professionals weer met zichzelf en elkaar in 

verbinding te komen. 
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