
Rijksoverheid

O D Y S S E E
Ontwikkelpad voor Directeuren

Een ontdekkingsreis langs vragen
•  Welke veranderingen zijn er gaande in de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke omgeving?

•  Wat betekenen die en tot welke opgave leidt dat voor mijn organisatie en voor mij zelf?

•  Hoe geef ik op authentieke wijze leiding aan het realiseren van deze opgave?

•  Hoe stuur en steun ik mijn organisatie en mijn mensen in deze opgave?

De Odyssee is het klassieke verhaal van de lange reis die Odysseus maakte op de terugtocht van de slag om Troje. Op weg naar huis komt hij 
langs vele beproevingen. De uitdagingen, verleiding en gevaren op deze reis zijn symbolisch voor de zoektocht die iedere leider doormaakt.



Het doel van Odyssee, een interdepartementaal programma voor direc

teuren binnen de Rijksdienst, is het vinden van een leiderschapskoers 

die aansluit bij de veranderingen in de buitenwereld en die bijdraagt aan 

de ontwikkeling van de eigen organisatie. Concretiseren van persoonlijk 

leiderschap en het versterken van de groei als authentiek leider staan 

daarin centraal. 

Leiderschap in de context

U functioneert in een politiek-bestuurlijke context waarin bijzonder veel 

beweging en verandering gaande is. Deze complexe en dynamische context 

stelt u voor opgaven, iedere dag weer. 

Leiderschap in deze context betekent dat u betekenis geeft aan alle ontwikke-

lingen en dilemma’s en dat u van daaruit kunt en durft te sturen. Het vraagt 

van u de moed om het ongemak van dilemma’s te verduren en de moed om 

knopen door te hakken in ambigue situaties.

Leiderschap betekent ook dat u beschikt over een intern kompas om in de 

turbulentie van alledag op een authentieke manier processen en medewerkers 

te steunen en te sturen. 

In het Odyssee programma gaat u op zoek naar uw eigen ‘toon & taal’ om hier 

vorm en inhoud aan te geven. U onderzoekt samen met collega-directeuren 

hoe de ontwikkelingen in de context en omgeving te herkennen en te inter-

preteren zijn, hoe dat aansluit bij de ontwikkeling van uw departement en 

uw eigen organisatie en wat dat vraagt van uw leiderschap in de dagelijkse 

praktijk. 

We werken met drie bouwstenen:

1. De veranderende context die we steeds vertalen naar leiderschap.

2.  Een leiderschapsopgave van iedere deelnemer die tot uiting komt in een 

‘proeftuin’ traject binnen de eigen organisatie. In deze proeftuin is ruimte 

voor vernieuwing, experiment en reflectie.

3. Een persoonlijke leeragenda die leidend is voor uw ontwikkeling.

Werkwijze & Inhoud

In het Odyssee traject werken we op individueel niveau, in kleine groepen 

(leerteams) en in een aantal plenaire bijeenkomsten. 

U stelt - met hulp van anderen en de begeleiders - een persoonlijke leeragenda 

op om een scherpe focus op uw leerproces te houden.  

Daarnaast heeft u een proeftuin-traject in uw eigen organisatie.  

Op individueel niveau heeft u:

•   Een startgesprek met uw leidinggevende over uw opgave in de organisatie, 

wat kunt u samen als ‘proeftuin’ bestemmen?

•   Een intake gesprek over uw motivatie, uw wensen en uw proeftuin.

•   Advies- en coachingsgesprekken met een DG/SG uit een van de deel-

nemende organisaties of met een ervaren coach van Topconsult (ABD).

•   Een aantal gesprekken met een jong talent uit uw eigen organisatie over  

de effecten van uw stijl op jonge medewerkers. 

Odyssee: ontwikkelpad voor directeuren
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Leren van elkaar is een belangrijk kenmerk van de werkwijze. Dat gebeurt 

zowel in plenaire sessies als in de kleinere leerteams.  

Het programma biedt u:

•   Reflectie in Leerteams; u komt in een groep van vijf deelnemers vier keer 

bijeen om uw leeragenda te bespreken en gecoacht te worden door uw  

collega’s en de begeleider in uw leiderschapsontwikkeling. Het is uw 

thuisgroep binnen het programma waarin u tijd en ruimte voor diepgang, 

feedback, reflectie en inspiratie vindt.

•   Een Spiegeldag met een collega: u loopt een dag mee in het proeftuintraject 

van een collega-deelnemer.

•   Leiderschap in een andere context: in contact met een geheel andere groep 

mensen uit onze maatschappij ervaart u leiderschap in een andere context.

De plenaire sessies bestaan uit vijf bijeenkomsten:

1. Een tweedaagse over Persoonlijk leiderschap.

2.  Een tweedaagse over de Veranderende Context binnen de Rijksoverheid.  

Ter voorbereiding maken we gebruik van de webinars van de Vereniging 

voor OverheidsManagers (VOM). 

3.  Een dag ‘Leiderschap aan de Wandel’: u loopt deze dag steeds met één  

collega een route en bespreekt onderweg uw opgave. In vier etappes komt  

u dieper bij de essentie van uw opgave en uw aanpak.

4.  In de ‘Week-van-het-Verhaal’ start u met een workshop over Storytelling.  

Daarna werkt u in drie verschillende workshops verder aan de compositie 

en uitvoering van uw verhaal. 

5.  De Oogst: een conferentie van een halve dag over leiderschap die u zelf 

organiseert en waarin we de  opbrengst benoemen en borgen in de  

organisatie.

Iedere deelnemer sluit de reis af in een gesprek met de DG/SG waarmee ook 

het startgesprek gevoerd is.
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Het programma en de zoektocht vragen om een actieve bijdrage: u bent 

als deelnemer mede verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering 

van het programma. U bepaalt mede de invulling van dagen, wie we als 

spreker uitnodigen en op welke wijze we het programma verder vorm 

en inhoud geven. 

Inclusief de geplande sessies vraagt het programma om een inzet van 

twee dagen per maand.

Inzet & Tijd
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“Deelnemers in hun kracht zetten en authentiek 

opereren afstemmen op wat de context vraagt, 

dat is mijn doel in het Odyssee programma. 

Door kennis van mensen en leiderschap, met 

persoonlijke betrokkenheid en humor.”

Ron Witjas

Begeleiders

“Met een helder zicht op je context en opgave, de kern 

van wie jij bent tot uiting laten komen in jouw leider

schap. Dat is het doel in dit programma. Voor mij begint 

‘ontwikkeling’ bij ‘ontmoeting’: recht doen aan wat 

er is, gaan staan voor je wie je bent en wat je wilt en 

vandaaruit effectief handelen.”

Jessica Hettinga


