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TESTIMONIAL 
“VOL ENERGIE VOORUIT ÉN EEN INTIEME, 
VEILIGE SFEER.”
MODERN LEIDERSCHAP
“Karakter gaat voor de groei en bloei van psychisch kwetsbare kinderen en jongeren. Om daar 
helemaal voor te gaan, investeren we ook in de groei en bloei van onze medewerkers. Dat vraagt van 
managers dat zij hun medewerkers coachen en faciliteren in persoonlijk leiderschap, ontwikkeling en 
het prettig en optimaal uitvoeren van hun werk. Modern leiderschap, noemen we dat. Maar wat 
betekent dit concreet? Hoe kunnen we een klimaat creëren waarin dit vanzelfsprekend wordt?”

Erica Harteveld, voorzitter Raad van Bestuur Karakter - Expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

“Samen met het team van The Change Studio zijn we ‘op reis’ gegaan om te ontdekken – maar 
vooral doorleven - wat modern leiderschap nu echt inhoudt voor Karakter. Een waardevolle reis met 
een mooie mix van gezamenlijke groei en beeldvorming, maar ook ruimte om stil te staan bij je 
persoonlijke leiderschapsopgave. Door de continue verbinding tussen de organisatie-uitdaging en 
persoonlijke groei, groeit ook de verbondenheid met Karakter en elkaar.”  

“Tijdens deze reis waren wij zeer verrast door de creativiteit waarmee dit programma werd 
neergezet, zelfs toen een groot deel van het programma door Covid-19 online gehouden werd. Via 
beeld, muziek, beweging en een grote variatie aan werkvormen wist The Change Studio heel 
positief, natuurlijk en vol energie grote stappen te zetten en tegelijk een intieme en veilige sfeer op 
te bouwen. Heel bijzonder hoe deze sfeer ook terugkwam in de live bijeenkomst die we uiteindelijk 
toch nog konden organiseren.”

“The Change Studio heeft ons uitgedaagd om uit onze comfort zone te stappen en de tijd te nemen 
om te reflecteren, van elkaar te leren en te oefenen met een andere aanpak. Een mooi programma 
mede door de afwisseling tussen gezamenlijke bijeenkomsten en intervisiemomenten in kleine 
groepjes en tussen zeer toepasbare theorie en de vertaling naar de praktijk. We merken de invloed 
die het programma heeft gehad: collega’s die precies de goede snaar raken, anderen de ruimte 
geven of juist zelf meer naar voren durven te stappen. We hebben er vertrouwen in dat deze 
ontwikkeling zich nog veel verder zal doorzetten. 
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