
 
Leertraject voor Spelmakers 
Leiderschap voor het creëren van Samenspel 
 

Geef jij leiding of sturing aan een organisatie, team, opgave, programma of een groot en 
complex project? Wil jij jouw bevlogenheid inzetten om mooi samenspel te ontwikkelen 
voor belangrijke maatschappelijke opgaven waar creativiteit, innovatie en stimulerend 
teamwork cruciaal zijn? En besef je dat jouw (persoonlijk) leiderschap de cruciale factor 
is voor de ontwikkeling van samenspel van de mensen in jouw organisatie? 

Volg dan het unieke leertraject voor spelmakers. 

Onze aanpak is gebaseerd op de inzichten en tools uit het boek Samenspel van 
Nathalie de Man. Samenspel is de hoogste vorm van samenwerking. Bij samenspel 
gebeurt niet alleen wat van tevoren als resultaat is gedefinieerd, maar wordt meer 
waarde en betekenis toegevoegd dan van tevoren kon worden bedacht. Samenspel 
gaat over het creëren synergie. Over mensen die elkaar op zo’n manier ontmoeten en 
vinden in hun werk dat ze samen boven zichzelf uitstijgen. Door samenspel kunnen we 
resultaten en prestaties realiseren die de algemene verwachting (ver) te boven gaan. 
Samenspel is nodig voor maatschappelijke opgaven en complexe vraagstukken die 
nieuw en urgent zijn maar waarbij de aanpak en organisatie nog veel onzekerheden 
kent. 

In het boek Samenspel zijn de fundamenten die onder samenspel liggen ontrafeld en in 
de basis als drie leidende principes beschreven. Het maakt vanuit zowel theorie als 
praktijkvoorbeelden duidelijk hoe je samenspel kunt creëren. Het Leertraject voor 
spelmakers is gebaseerd op de drie leidende principes die de kern vormen van 
samenspel. De unieke leerstof wordt behandeld in combinatie met praktijkvoorbeelden, 
beproefde modellen, leren herkennen van patronen en praktische reflecties met 



intervisie en coaching. Er is een continue relatie met je werkpraktijk: je oefent met eigen 
cases, past nieuwe inzichten direct toe en betrekt stakeholders uit je eigen organisatie 
en werkveld bij jouw leerproces. We dragen een grote diversiteit aan methodieken, tools 
en werkvormen aan. Want samenspel vraagt om een goed gevulde gereedschapskist. 
En we dagen je daarmee graag uit jouw leiderschap en het samenspel tot bloei te 
brengen.  
 

 

Opbouw en karakter van het Leertraject 
Het Leertraject voor Spelmakers bestaat uit 6 blokken van 2 dagen. Je doorloopt met 
6-8 deelnemers een intensief kwaliteitsprogramma. Doelstelling van het leertraject is om 
jouw leiderschapsstijl door te ontwikkelen. Zodat jij de mensen aan wie jij leiding geeft 
weet uit te nodigen en uit te dagen tot krachtig samenspel. We maken daarbij 
aanspraak op jouw hoofd, hart, buik en handen (of handelen) en bieden je een 
gereedschapskist met praktische tools aan.   

Het Leertraject voor Spelmakers vindt plaats in Friesland. Overdag werken we in een 
huisje aan de rand van een natuurgebied waar in alle rust en aandacht getraind kan 
worden. De overnachtingen vinden plaats in het nabijgelegen hotel Lunia met volop 
comfort. 

 

 

Inhoud van het Leertraject voor Spelmakers 

Blok 1  Wat zijn de complexe opgaven in jouw organisatie 

Waar sta je nu met jouw leiderschap 

  Kennismaken met de 3 leidende principes van Samenspel 
  Oriëntatie op jouw praktijkopdracht 



 
Blok 2  Vaardigheden en talenten van een spelmaker 
  De principes van Samenspel & jij 

  Jouw persoonlijke plan en uitdagingen 

  Vaststellen van jouw (praktijk)opdracht  
   
Blok 3  Begrijpen van jouw organisatie 
  Sturen op vertrouwen en andere fundamenten 

  Sturen op energie en inspiratie 

  Intentiebewust creëren 
   
Blok 4  De kunst van spelen en experimenteren 

  De kunst van maatschappelijk ondernemerschap 
  Toepassing in jouw dagelijkse praktijk  

  Intervisie 

 
Blok 5  Dialoogvaardigheden voor samenspel 

  Oogsten van jouw (praktijk) opdracht 
  Koersplan voor jouw komend half jaar 

 
Blok 6  Intervisie sessie na 3, 6 en 9 maanden 

 

Praktische informatie 
 
Wanneer 
Het Leertraject voor Spelmakers start in januari 2023 en vervolgt in een zes wekelijks 
ritme tot aan de zomer. Na de zomer zijn er drie intensieve coach- en intervisie sessies 
om jou ontwikkeling tot spelmaker verder te versterken. 

Kosten 
De kosten voor het leertraject bedragen € 9.600,- .  
Dat is exclusief BTW, maar all-in, dat wil zeggen inclusief  
hotel en verblijfskosten. En natuurlijk inclusief een exemplaar  
van het boek Samenspel.  
Inschrijven 

Inschrijven  
Inschrijven en/of het verkrijgen van nadere informatie kan via samenspel@kernkonsult.nl. 
 

	



Begeleiders van het Leertraject voor Spelmakers 

Nathalie en Hero staan voor een intensief kwaliteitstraject. Ze hebben ruime ervaring als 
manager/directeur en als coach en procesbegeleider bij talloze 
organisatieontwikkelingstrajecten, trainingen, managementsessies en teamcoaching. 
Vanuit die loutering en hun maatschappelijke betrokkenheid geven zij het beste van hun 
inzicht en talenten aan het Leertraject voor Spelmakers. 

 

Nathalie de Man  

Nathalie is sinds 2006 zelfstandig organisatieadviseur en sinds 2013 partner bij Kern 
Konsult. Kern Konsult staat voor beweging vanuit de kern: door die kern in mensen en 
organisaties aan te spreken en om te zetten in daden. Nathalie voelt heel precies aan 
wat er binnen een organisatie speelt en wat er nodig is. Ze kan dit helder verwoorden 
en is daarbij zowel confronterend als empathisch. Haar sensitiviteit komt samen met 
(daad)kracht, structuur en een scherp analytische blik. Ze combineert strategisch kijken 
en tactisch handelen. Ze weet mensen te raken in wie ze zijn en nodigt hen uit het beste 
uit zichzelf te halen. Ze begeeft zich graag op onbekend terrein om te ontdekken hoe 
de potentie van een organisatie voluit kan worden benut en omgezet in betekenisvolle 
resultaten. Dit doet zij met een prettige combinatie van professionele afstand en 
persoonlijke betrokkenheid. 

Hero Prins  

Hero Prins (1966) is trainer en coach op het gebied van leiderschap. Het coachen van 
mensen en teams vindt hij het leukste wat er is. Hij houdt er vooral van om 
managementteams te begeleiden, zodat ze met visie, passie en samenspel hun 
organisaties tot uitbundige bloei laten komen. Samenspel gaat volgens Prins over 
gunnen, vertrouwen, openheid, nieuwsgierig zijn en verantwoordelijkheid nemen. Maar 
ook speelsheid, liefde, bezieling, willen, verlangen en zelfkennis zijn ingrediënten 
waarmee je volgens hem samenspel vormt. Hij vermoedt niet alleen dat samenspel 
ontzettend gaaf is, hij weét́ uit ervaringen dat het ronkend mooi kan zijn. ‘Als je dat 
eenmaal hebt ervaren, blijf je daarnaar streven!’  

 

 


