
 

LIVING LEADERSHIP CIRCLE  

 
Een belangrijk onderdeel van LEADING ORGANIZATIONS is de Living Leadership Circle (LLC).  

De Livinging Leadership Circle is een interactief instrument waarbij je tijdens het traject om tafel zit 
met vijf door jou gekozen medewerkers uit de eigen organisatie. Onder begeleiding van een van de 
trainers voer je een verdiepend gesprek met hen over het reilen en zeilen van de organisatie en jouw 
rol als leider. Het doel is dat je inzicht krijgt in hoe deze collega’s en medewerkers jouw leiderschap 
percipiëren. Tijdens de Living Leadership Circle – bijeenkomst nodigen we ze uit om jou feedback te 
geven op:  

▪ Het leiden van jezelf, persoonlijke leiderschap;  
▪ Het leiden van anderen; 
▪ Het leiden van de organisatie, divisie of afdeling.  

Ter voorbereiding op deze bijeenkomst vragen we jou het volgende te doen: 

1. Kies vijf collega’s en medewerkers uit jouw organisatie. Zij komen naar House of Brout voor 
deelname aan jouw Living Leadership Circle. Deze bijeenkomst duurt twee tot maximaal 
tweeëneenhalf uur. Let bij het samenstellen van jouw LLC-team op een aantal zaken:  

1. Diversiteit in aantal jaren dienstverband;  
2. Diversiteit in (hiërarchische) positie;  
3. Diversiteit in man/vrouw;  
4. Diversiteit in leeftijd;  
5. Diversiteit in bekend versus minder bekend;  
6. Diversiteit in kritisch versus meegaandheid. 

 
2. In overleg met Brout stel je dit moment vast: ergens tussen begin december en eind februari. 

Neem contact op met dorine@brout.nl om een geschikt moment te bepalen, mocht dat nog 
niet gebeurd zijn. 
 

3. Nodig vervolgens de geselecteerde collega’s en medewerkers uit. Wij raden aan de mensen 
persoonlijk te benaderen en toe te lichten waarom je hen gekozen hebt, wat de bedoeling is 
en wat het van hen vraagt. Veiligheid is hierbij een belangrijk aandachtspunt, iets wat je aan 
de voorkant dus goed moet neerzetten.  
 

4. Zodra je alle vijf personen hebt uitgenodigd kun je hen wat meer achtergrond sturen met de 
bijbehorende logistieke informatie. Op de volgende pagina hebben wij een bericht voor je 
geschreven, waar je alleen de geel gearceerde velden hoeft in te vullen voor de persoonlijke 
touch.   
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LIVING LEADERSHIP CIRCLE  

 
 
Beste (naam genodigde),   
  
Op (datum) vindt de Living Leadership Circle plaats, waarvoor ik je eerder heb 
uitgenodigd. Deze bijeenkomst vindt plaats bij Brout en maakt onderdeel uit van het 
programma Leading Organizations, waarmee ik onlangs ben gestart.  
  
Wat fijn dat jij onderdeel wilt zijn van mijn Living Leadership Circle team. Ik heb op 
zorgvuldige wijze vijf mensen uitgenodigd die onder begeleiding van Brout met mij in 
gesprek gaan over het reilen en zeilen van de organisatie en mijn rol daarin als leider. Jij 
bent er hier één van. Via deze link vind je meer informatie over het programma waar ik 
aan deelneem.   
  
Maar wat kan je tijdens deze bijeenkomst nu precies verwachten? Het centrale thema is 
mijn leiderschap en de impact hiervan op mijn omgeving: op jullie dus. Maar ook op de 
organisatie en haar stakeholders. We gaan met elkaar in gesprek middels verschillende 
werkvormen.  
  
Ik wil je daarom vragen je scherpte en nieuwsgierigheid aan tafel te brengen, want dan 
kan er veel moois ontstaan. Denk vooraf alvast na over wat je goed vindt gaan, wat beter 
kan en waarmee ik het best kan stoppen wat jou betreft als het gaat over mijn 
leiderschap. 
Hulpvragen hierbij zijn:  
  
(Naam van jou/leider)  
1. Kan het beste doorgaan met....  
2. Kan het beste beginnen met....  
3. Kan het beste stoppen met....   
  
Wat ik belangrijk vind om te vermelden is dat we het gesprek aangaan in een open en 

veilige context. Niemand heeft er iets aan als er niet gezegd kan worden wat aan de orde 
is. Daarop wil ik je nogmaals van harte uitnodigen om mij van eerlijke feedback te 
voorzien.   
  
Praktische details  
Datum: (datum) 
Locatie: Brout, Zandpad 42, Maarssen (Bij House of Brout is er voldoende 
parkeergelegenheid). 
Starten om: (tijd invullen), (kom liever iets te vroeg want dan kunnen we echt op tijd 
starten).  
  
Mocht je vragen hebben, neem dan vooral contact met me op.   
  
Vriendelijke groeten, 
 

https://www.brout.nl/wat-we-doen/brout-school/leading-organisations/

