
Leergang  
Leidinggeven als professie: wie ben ik als ik leidinggeef (bestuurlijk) 

Docenten en leermanager 

 

 
Ina Ahuis 
Ina Ahuis  heeft afwisselend als intern en extern adviseur gewerkt, onder andere bij het 
ministerie van Buitenlandse Zaken en De Galan & Voigt, bureau voor organisatieontwikkeling. 
Sinds 2004 is zij gevestigd als zelfstandig adviseur in het Noorden van het land en werkt zij aan 
strategie-, leiderschaps- en samenwerkingsvraagstukken. Samen met haar klanten verkent zij de 
rol van de onderstroom en gaat zij op zoek naar waarachtigheid en levenslust. Daarnaast is zij als 
docent verbonden aan SIOO, Noorderlink en Wenckebach Instituut. Ina werkt met inzichten 
vanuit onder meer organizational learning, deep democracy, corporate antropologie, systemisch 
werk en breinonderzoek. 
 
Michiel Boot 
Michiel Boot ondersteunt bestuurders, leidinggevenden, programma- en projectmanagers die 
iets willen realiseren of monitoren in complexe omgevingen. Organisatie- en 
veranderingskunde, narratief onderzoek, de complexiteitstheorie en het systeemdenken 
vormen de kern van zijn expertise. Hij raakt geïnspireerd door mensen die iets willen 
veranderen in complexe contexten. Michiel Boot heeft zich bekwaamd in onderzoek in sociale 
systemen en heeft vele jaren ervaring met kwaliteitsauditting in de diverse sectoren. In de 
afgelopen decennia heeft hij in diverse hoedanigheden (management consultant, 
kwartiermaker, intermediair,  leadassessor en oprichter van derden.org) ruime ervaring 
opgedaan in het vak. Hij is tevens als docent verbonden aan SIOO. Hij heeft tien jaar in Engeland 
gewoond en gewerkt en is nu gevestigd in Amsterdam. 
  
Marijke Spanjersberg 
Marijke Spanjersberg is opgeleid als psycholoog en heeft gewerkt bij de overheid, het bedrijfs-
leven en in de wetenschap. Ze is werkzaam geweest als organisatieadviseur en als manager. Ze 
werkte vijftien jaar als zelfstandige met een adviespraktijk gericht op conflictbemiddeling, 
coaching en vraagstukken op het snijvlak van organisatieverandering en persoonlijke 
ontwikkeling. Inmiddels werkt ze als programmanager bij het SIOO en als docent bij The Lime 
Tree. Gevoed door het systeemtheoretische gedachtegoed en de oplossingsgerichte benadering 
is haar repertoire erop gericht constructieve en productieve betrekkingen te creëren daar waar 
de samenwerking schuurt: bij moeizame veranderingsprocessen, bij wankelend vertrouwen in de 
lijn, bij teams waar de rek eruit is en bij haperende collegiale samenwerking. 
 
Ale Riedstra (leermanager) 
Ale is zelfstandig verandermanager en trainer/coach op het gebied van organisatie-, team 
en persoonlijke ontwikkeling. Sinds 2005 doet hij dit vanuit zijn eigen bedrijf. Daarvoor werkte 
hij ruim tien jaar in leidinggevende en HR-functies bij een gemeente, in het MKB en binnen 
multinationals. Ale heeft opleidingen gevolgd in bedrijfseconomie en toegepaste psychologie. 
Zijn kracht ligt in analytisch nadenken en empathisch luisteren. Deze combinatie leidt tot een 
verrassende project-/veranderaanpak en coachingsvragen die waar nodig en mogelijk 
confronterend spiegelen. Hij creëert veiligheid en spoort aan tot het verleggen van grenzen 
buiten geijkte paden. Zijn aanpak leidt altijd tot verbinding. Door zijn manier van werken helpt hij 
mensen in hun persoonlijke ontwikkeling, brengt hij mensen samen en komen doelstellingen en resultaten 
dichterbij. In de afgelopen jaren is Ale betrokken geweest bij succesvolle ontwikkelingen en effectieve 
veranderingen in Europa, Azië en de Verenigde Staten.  


