
 

 

Paradoxaal leiderschap 
En innovatie-ervaringen in coronatijd 

 

 
 

Datum: 16 juni 2020 (en 7 juli een terugkommoment) 

Tijd: 15.30 tot 18.30 uur 

Sprekers: Prof. Ivo Brughmans (filosoof en management 
consultant) 

Locatie: Thuis en Micosoft Teams 

 
Voor het eerst in het bestaan van de Yellow Cats hebben we in april 
besloten om een bijeenkomst niet door te laten gaan. Maar nu de 
eerste schokgolf voorbij is en thuiswerken en de online wereld onze 
nieuwe werkelijkheid zijn, gaan we weer door. Hoog tijd om elkaar 
weer te ontmoeten! Op 16 juni! Maar wel op een innovatieve manier. 
Virtueel, met een Yellow Cat flavor, een goede flow. Ook voor ons 
innovatief! 
 
Het thema is paradoxaal leiderschap; relevanter dan ooit! Juist nu is 
het waardevol om oog te hebben voor de spanningsvelden in je 
organisatie. De een wil na de coronacrisis op de kosten letten, de 
ander inhalen om het verlies goed te maken en de derde wil resetten 
om de fouten uit het verleden weg te werken. Polariteit genoeg! En 
ondertussen blijven we vragen om vrijheid en speelruimte, maar 
meten van alles en nog wat. En laten onze nieuwe op hoofdlijnen 
uitgeschreven strategie door micromanagers implementeren. In je 
team of organisatie wil je voorts persoonlijk met elkaar omgaan, 
empathisch zijn, rekening met elkaar houden, maar toch ook weer op 
je strepen staan en de regels toepassen.… We kennen het allemaal!  
 
Het vraagt om paradoxaal leiderschap, wat gaat over het benutten 
van de kracht van tegenpolen. Keuzes maken die recht doen aan 
beide kanten van de medaille. Het effectief en inclusief kunnen 
omgaan met tegenstrijdigheden, spanningsvelden en dilemma’s; 
overigens een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. Het is 
een kunst die persoonlijk meesterschap vereist en waarin je echt het 
verschil kunt maken. Waarin je diversiteit voor je laat werken.  
 
Door prioriteiten te herkennen en te benoemen en inzicht te krijgen in 
hun werking. Door jezelf te leren kennen en tegelijkertijd de 
tegenovergestelde stijl te verkennen. Door te schakelen en je 
comfortzone te leren oprekken. Door gebruik te maken van de 
verschillen en te komen tot een nieuwe synthese. Dat vraagt dat je 
de juiste toon vindt! Niet oordelend optreedt; grijstinten leert 
waarderen en wederzijdse irritaties niet verbloemt of opklopt. 

Duik als Yellow Cat met prof. Ivo Brughmans in een interactieve 
workshop over paradoxaal leiderschap. Leer jezelf kennen en 
ontwikkel je paradoxale leiderschapsvaardigheden! 
 
Voorafgaand aan de bijeenkomst 
Een opwarmer: een voorbereidende vraag met begeleidend artikel. 
 
Tijdens deze bijeenkomst krijgen we o.a. antwoord op: 

• Context en ontmoeten: Innovatie in Coronatijd - hoe werkt dat bij 
jou? 

• Inzicht: wat is de waarde van paradoxen? 

• Inzicht: wat zijn de paradoxale eigenschappen van creatieve 
mensen? 

• Op individueel niveau: Waar zit jouw paradox? 

• Op groepsniveau: Hoe flexibel meebewegen en de slinger 
doorbreken - bij elkaar brengen van tegenstellingen. Een 
creatieve opdracht in subgroepen! Waarbij je van de stoel afgaat! 

• Op organisatieniveau: Hoe voer je een professionele dialoog 
waarin paradoxen tot waarde komen? Slimme handvatten! 

 
Na afloop van de bijeenkomst: 

• Oefening: pas de handvatten van paradoxaal leiderschap toe 
binnen je team 

• Terugkommoment: delen van ervaringen, stellen van vragen: 
7 juli 16.00-17.30 uur met Ivo Brughmans 

 
Alvast een glimp van het programma: 

• We starten met leren van elkaar - hoe werkt innovatie voor ieder 
van jullie nu anders dan vóór corona? 

• Ivo Brughmans neemt ons mee in paradoxaal leiderschap – 
tijdens zijn presentatie zijn er momenten van zelfreflectie en met 
een andere Yellow Cat 

• In groepen aan de slag: hoe tegenstellingen bij elkaar brengen? 
 
Een online sessie van 3 uur is lang – dus we bouwen pauzes in, 
zetten je aan het werk (laten je oefenen in een virtuele opstelling), 
laten je reflecteren en oefenen. En drinken samen een borrel! 
 
Aanwezig? 
Natuurlijk is het voor ons handig (kan d.m.v. reply op deze mail) om 
te vernemen of je er 16 juni weer bij kan zijn – je ontvangt dan ook 
de uitnodiging om onze digitale werkruimte binnen te komen. Mocht 
je vragen hebben, we vernemen het altijd graag. 
 
Verdere data 2020 ook alvast in jouw agenda?  

• Do 17 september 2020 (Inspiration Tour Amsterdam Science 
Park inclusief Philips Servatisation) start rond het middaguur 

• Di 27 oktober 2020 

• Do 26 november 2020 
 
Hartelijke groet, namens de yellow cats,  
 
Ed Peelen, Dorien van der Heijden, Kris Brees en Karin Rigterink 
km@yellowcats.nl 
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