
Studio Zeitgeist en IJsfontein presteren Liquid Leadership 

 
 
Studio Zeitgeist en IJsfontein nodigen je uit voor een training die begint vanuit 
een vernieuwend concept van horizontaal leiderschap. Liquid Leadership 
geeft ruimte aan leiderschap als capaciteit van teams waarin diversiteit en 
gemeenschappelijke én persoonlijke doelen centraal staan. In twee sessies 
van drie uur ga je in een kleine groep actief en interactief aan de slag met 
leiderschap op het niveau van de organisatie en jezelf. 
 
Liquid Leadership 
Onze samenleving en onze organisaties zijn onderhevig aan verandering, 
steeds meer en steeds sneller. Onze samenleving wordt vloeibaar. In deze 
vloeibare samenleving is volgens de Pools-Britse filosoof en socioloog 
Zygmunt Bauman ‘onzekerheid de enige zekerheid en verandering de enige 
constante’. Dit vraagt om een nieuw handelingsperspectief voor individu en 
bedrijf. Leiderschap in de vloeibare samenleving is vooral een vaardigheid 
binnen teams, waarbij mensen verschillende rollen spelen en elkaar aanvullen. 
Van individuen vergt dat aanpassings- en inlevingsvermogen. Deze vorm van 
leiderschap komt niet in de plaats van gezag en bevoegdheden, maar vult 
deze juist aan. Als diverse teams een gezamenlijk doel nastreven en hun 
diversiteit optimaal willen benutten, is Liquid Leadership een vaak nog niet 
optimaal benutte bron. In deze training leren de deelnemers tools om hun 
leiderschap op nieuwe manieren in te zetten en beter in balans te brengen. 
 
Model en game 
De training is gebaseerd op een nieuw, door Studio Zeitgeist ontwikkeld 
model van leiderschap: Liquid Leadership. In dit model zijn eigen ervaringen 
en onder meer inzichten uit Situationeel Leiderschap (Hersey & Blanchard) en 
Adaptief Leiderschap (Heifetz) verwerkt. Het model is in verschillende 
contexten succesvol ingezet en wordt gepresenteerd op de conferentie 
‘Stand Still - Be Wise’ van De Baak in juni 2018. 
Onderdeel van de cursus is de Liquid Board Room Game, gebaseerd op het 
model. De game geeft inzicht in het model en is aanleiding voor discussie en 
reflectie. IJsfontein heeft deze game mede ontworpen. 
 
De cursus 
In twee dagdelen verkennen we de concepten en gevolgen van de vloeibare 
samenleving en gaan we door middel van theorie en praktijkvoorbeelden aan 
de slag met leiderschap. Door de kleinschalige opzet is ruimschoots de 
gelegenheid eigen dilemma’s, voorbeelden en vragen in te brengen. 
 

 
 

Eerste cursusmiddag Tweede cursusmiddag 

Liquid Leadership in het kort 

Persoonlijk leiderschap: de activiteiten 
van een leider, dilemma’s, uitdagingen 

Liquid Board Room Game: verschillende 
leiderschapsstijlen 

Tools voor de leider 

Ideeën voor volgende week 

Recap van vorige week 

Feedback en coaching voor leiders 

Liquid Leadership: theorie en praktijk 

Tools voor de leider: vervolg 

Gezamenlijke en individuele doelen in 
balans brengen 

 
 

Praktisch 
 
- Voor wie: hoger management (CEOs, innovatiedirecteuren, HR-

directeuren 
- Data: woensdag 20 en 27 juni, beide van 14.30 (inloop); 15.00 

(start) tot 18.00 (drankjes) 
- Duur: twee dagdelen van 3 uur 
- Er kunnen maximaal 18 personen deelnemen aan de cursus.  

Twee trainers van Studio Zeitgeist zullen de cursus begeleiden. 
- Kosten: € 800 excl. btw voor de hele cursus. 
- De cursus vindt plaats in het gebouw van IJsfontein op het 

Marineterrein (gebouw 024, Kattenburgerstraat 5, Amsterdam) 
 

Aanmelden en informatie 
Voor inschrijving en praktische informatie kun je terecht bij Myke 
Timmermans van IJsfontein via info@ijsfontein.nl. Voor inhoudelijke 
vragen neem je contact op met Rindert de Groot van Studio Zeitgeist 
(rindert@studiozeitgeist.eu, 	06-46260174). 

 
 
 
de Liquid Board Room Game is mede ontworpen door  
 

LIQUID LEADERSHIP TRAINING 20 en 27 JUNI 2018 
leiderschap als capaciteit van teams 
 


