Wisselend leiderschap in een zwerm zelfstandige
talenten waardoor krachtige performance ontstaat.

Trekvogels ondernemen een jaarlijkse seizoensgebonden
migratie. Dat vergt veel. Elke vogel kan zelfstandig vliegen,
en daarvoor zijn ze niet afhankelijk van elkaar. Samen
komen ze wel ver en bereiken hun doel. Voor de richting
vertrouwen ze op hun intuïtie en richtingwijzers die wij nog
niet kennen. Om krachten te sparen nemen ze beurtelings
de kop. En als een vogel het even moeilijk heeft krijgt hij
steun van anderen.
Ondernemingen worden steeds complexer, ontwikkelingen
gaan sneller, communicatie wordt steeds transparanter,
mensen worden zelfstandiger en eigenwijzer.
Strategievorming en -uitvoering is geen lineair proces meer.
Er is steeds meer sprake van continue co-creatie. Zowel
intern als met de klanten en toeleveranciers. Strategie wordt
meer een richting uitzetten, en deze in de praktijk door
allerlei actoren laten invullen en verrijken. Dat kan alleen
als er sprake is van vertrouwen, een gedeeld bewustzijn
en radicale transparantie. Eindverantwoordelijken
creëren hier de kaders en de context voor, zodat de
deelnemers beurtelings vanuit hun kennis en ervaring op
kop kunnen vliegen. Dat vereist Flock Leadership, van de
eindverantwoordelijke en van de deelnemers!
Flock betekent zwerm, kudde. Flock betekent ook
bijeenkomsten, zich verzamelen.
Een flock beweegt schijnbaar als één groep. Het
voortbewegen in een flock heeft als voordeel dat de groep
minder kwetsbaar is voor aanvallen. Een flock heeft kracht.
Leadership betekent leiderschap, leiderscapaciteiten.
Leiderschap is de positie van leider hebben, of is de
eigenschap de leiding te nemen. Een leider navigeert: bepaalt
de juiste koers en houdt deze aan.

Flock Leadership houdt in dat ieder in de
flock beurtelings navigeert en volgt. Er is
sprake van gelijkwaardigheid en respect voor
ieders specifieke inbreng. En een individueel
en collectief bewustzijn om dit te begrijpen en
er moeiteloos naar te handelen. Wisselende
posities worden van nature steeds als vanzelf
ingenomen.
Flock Leadership kent bij de uitvoering
geen centrale controlerende structuur.
Gezamenlijke interacties zorgen voor een
totaal intelligent gedrag: een flockintelligentie.
Flock Leadership – the source
bestaat uit twee ‘flock formaties:
Impetus
Impetus helpt mensen en organisaties bij
het vrijmaken en in beweging zetten van hun
essentie, gericht op het verwezenlijken van
hun doelen.
Door het ontwikkelen van zelfleiderschap,
kunnen de managementprocessen in
verbondenheid en dynamische balans
gestuurd worden.
Performance Consulting
Ambitieuze mensen via een professioneel
netwerk helpen in het realiseren van hun
droom is bij Performance Consulting onze
visie, onze drijfveer en onze passie.
Uitgedaagd? www.flockleadership.com

