
  

  

Masterclass | Taal van Transitie 
Sleutels voor leiders om duurzaam en succesvol vorm te geven aan verandering 

Welkom bij de Masterclass Taal van Transitie. 

Twee inspirerende dagen over veranderen, maar 

dan anders. Omdat je zult ervaren wat de kracht 

van transitie bij verandering is. Transitie 

vormgeven vereist het maken van (soms stevige) 

persoonlijke en zakelijke keuzes, op cruciale 

momenten met veel emoties, om toekomst 

werkelijk mogelijk te maken.  

 

Leiders die focus hebben op het vormgeven van 

transitie, brengen prestaties van hun teams en 

afdelingen naar een volgend niveau. 

 

Daarbij is misschien wel de belangrijkste klus én 

uitdaging van een leidinggevende om een secure 

base te zijn voor de medewerkers waardoor dit 

proces van transitie ook in kwetsbaarheid 

verkend kan en mag worden. 

 

In deze masterclass leer je wat het vraagt om een 

secure base te zijn en de taal van transitie te 

spreken.  

 

 

 

Elk begin is tenslotte niet meer dan een vervolg, en het boek 

der gebeurtenissen ligt altijd open in het midden. 

- Wisława Szymborska  - 

Jakob van Wielink, (co)auteur van het boek Taal 

van Transitie, en Klaartje van Gasteren nemen je 

mee in de wereld van leiderschap in tijden van 

verandering.  

 

De twee dagen zijn opgebouwd rond de vijf 

belangrijkste faalfactoren van leiderschap: 

 

1. Leiders verbinden onvoldoende of 

onvoldoende goed 

2. Leiders geven onvoldoende leiding aan 

transitie 

3. Leiders nemen onvoldoende risico’s 

4. Leiders zijn conflict mijdend 

5. Leiders geven onvoldoende vorm aan 

roeping 

 

We zullen samen ontdekken dat precies deze 

factoren de sleutel vormen voor meer impact, 

invloed en resultaat bij verandering.  
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 Werkwijze 

Jakob en Klaartje tappen uit hun rijke ervaring in 

het werken met de thema’s van transitie in 

organisaties.  

 

De thema’s kennen een opbouw van 

• theorie 

• ervaring 

• reflectie 

• doorvertaling naar de praktijk. 

 

We vragen de bereidheid van deelnemers in 

kwetsbaarheid thema’s van verandering en 

leiderschap in te brengen om samen te 

onderzoeken en te leren.  

 

Opbrengst 

• kennis van de nieuwste inzichten over 

leiderschap in verandering  

• nieuwe vensters om te kijken naar 

verandering en de transitie die mensen 

en organisaties daarbij doormaken 

• handvatten voor het voeren van de 

effectieve dialoog in tijden van 

verandering 

• inzicht in de eigen verandergeschiedenis 

en de doorwerking daarvan in 

leiderschap 

• inspiratie en aanmoediging om in 

organisaties aan de slag te gaan met 

thema’s uit Taal van Transitie  

 

Doelgroep 

De masterclass is bedoeld voor ervaren leiders, 

veranderaars en senior (HR) professionals die 

verlangen naar nog meer impact, invloed en 

resultaat. 

Praktische informatie 

Data:    

• 6 en 7 november 2023 te Huissen (bij 

Arnhem). 

 

Werktijden:  

Op beide dagen ben je vanaf 09.00 uur welkom.  

We starten om 09.30 en sluiten de dagen om 

17.00 uur af. Op de eerste dag vragen we aan de 

deelnemers in de avond ruimte te maken voor 

een reflectieopdracht. 

 

Investering:  

€ 1495,00 inclusief koffie/thee en (vegetarische) 

lunch. De masterclass is vrijgesteld van BTW. 

 

Mocht je willen blijven overnachten, dan is het 

mogelijk een kamer in het klooster inclusief diner 

en ontbijt bij te boeken via 

accommodatie@kloosterhuissen.nl. 
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