
Op weg naar een toekomstbestendige organisatie

Cirkel

Leiders van de 21e eeuw



Aanleiding

Begin juli 2019 kwamen we voor het eerst samen met een aantal van onze klanten 

om met elkaar te reflecteren op hun organisatie(ontwikkeling). Alle deelnemers 

waren unaniem: "Fijn om samen te komen, voegt veel meer toe dan al die 

nieuwsbrieven met op zich interessante content maar dat kan niet op tegen dit 

persoonlijke contact en het uitwisselen van ervaringen. Graag vaker organiseren!" 

Dat doen we dan ook: we starten nog dit jaar met de cirkel Leiders van de 21e 

eeuw! In deze cirkel organiseren wij gezamenlijke sessies met een aantal van onze 

klanten. Hierin komen we samen om van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen, te 

reflecteren en om de volgende stap te kunnen maken in organisatieontwikkeling. 

Graag nodigen we je uit voor deze cirkel. In de volgende slides zetten we kort en 

bondig uiteen hoe deze cirkel eruit zal zien.



Purpose cirkel Leiders van de 21e eeuw

WHY

Ondersteunen van mensen met een leidende, sturende rol in teams en 

organisaties die zich 21e eeuws willen gedragen en daarmee hun impact 

vergroten

HOW

Leren van elkaar, ervaringen delen, elkaar ondersteunen, reflecteren en elkaar 

inspireren om zo een volgende stap te kunnen maken in organisatieontwikkeling



Purpose cirkel Leiders van de 21e eeuw

WHAT

4 themagerichte bijeenkomsten per jaar (middag met aansluitend borrel)

1-2x per kwartaal mail met informatie over interessante thema’s
Toegang tot Starfish Academy (https://www.starfish21.nl/academy/)

Toegang tot events van Starfish21

Bedrijfsbezoeken

https://www.starfish21.nl/academy/


Wat bindt deelnemers van deze cirkel?

Leiders lopen veelal tegen hetzelfde aan

Leiders kunnen leren van elkaar

Versnellen van veranderproces door het niet alleen te doen

Bepaalde valkuilen kunnen herkennen en omzeilen

Goed om tijd te nemen om te reflecteren: 21e eeuws!



Organisaties zijn duurzaam in hun purpose, waarden en principes maar flexibel 

in vorm en functie. 

We zien organisaties als een levend geheel met een minimale structuur en 

zelforganiserend op ieder niveau. Daardoor kunnen organisaties flexibel, 

adaptief en doelgericht werken en kunnen heel wat overbodige zaken worden 

afgeschaft. 

Bij Starfish21 vinden we dat veel bevoegdheden en speelruimte bij de 

uitvoering neergelegd kan worden en we organiseren gemeenschappelijkheid 

en ordenen vanuit het centrum: het STARFISH-model.

Onze visie op organiseren in de 21e eeuw



Kenmerken organisatie van de 21e eeuw

simpel 

met menselijke maat

gebaseerd op vertrouwen

van command & control naar sense & respond

met respect voor de historie en ontstaansgeschiedenis

zelforganiserend

eigenaarschap ligt bij iedereen

adaptief en lenig



Inschrijving

Kosten: € 995 voor 1 jaar, inschrijving mogelijk 
op ieder moment.

Samen op weg in de 21e eeuw! Doe je mee? We 
zien je graag bij deze mooie groep mensen 
aansluiten!

Wil je meer info, bel of mail ons dan gerust 
(https://www.starfish21.nl/contact/)

Hartelijke groeten, Martine van der Steeg en Franka Bossers

https://www.starfish21.nl/contact/

