Verdiepende Workshop

Het Wiel van Leiderschap en Verandering

‘Universele principes kun je niet leren. Ze bestaan reeds van nature in ons als
een potentieel en ze komen alleen tot leven door ze te leven’ - Stephen Covey

Wat biedt het Wiel van Leiderschap en Verandering?
In het huidige Wiel van Leiderschap en Verandering komen de wijsheid van Indigenous
Wisdom Traditions – de universele principes – samen met de kunde van het systemisch
werken met verandering. Tijdens het werken met het Wiel gaan mensen op een andere
manier naar complexe vraagstukken kijken. Ontstaat er bewustzijn over de dynamiek binnen
het gehele systeem en wat dat vraagt van degene die de verandering initieert en/of
begeleidt. Deze manier van kijken leidt tot vernieuwende inzichten en een duurzame
beweging ten goede.
De sleutel is de plek waar de energie stokt. Deze dynamiek wordt op verschillende niveaus
van betrokkenheid onderzocht. Vanuit de verbinding met jezelf, met anderen en met alle
aspecten die met de vraag samenhangen. Het gaat verder dan handelen alleen. Het komt
voort uit intuïtief weten, co-creatie en collectieve wijsheid. Universele principes dienen we
hier te zien als een innerlijk kompas. Werken met het Wiel vraagt om afstemmen op je ware
Noorden.
De basis en het profiel van dit wiel zijn ontwikkeld door het Ehama Instituut (USA) en de Now-Here Group (GB)

Verdiepen en verbreden: de doelgroep
Een workshop voor diegenen die eerder de basisworkshop ‘Het Wiel van Leiderschap en
Verandering’ hebben gevolgd. Die ervaring hebben in het begeleiden van veranderingsprocessen en/of het bespreekbaar maken van ongemakkelijke situaties.
Die in de praktijk al met (delen van) het Wiel werken of (nog meer/anders) willen gaan
werken. Die behoefte hebben aan een plek waar zij hun eigen begeleiderschap m.b.t. het
Wiel verder kunnen verdiepen en verbreden. Deelnemen vraagt om openheid om nieuwe
ervaringen op te doen. En de bereidheid om zichtbaar te worden in afstemming met je ware
Noorden.
Focus verdiepende workshop
In deze workshop wordt het programma gevormd op basis van de leervragen die er leven bij
de deelnemers. Voorafgaand aan de workshop worden ervaring – zowel in het werk als met
het Wiel – en leervragen/verlangens geïnventariseerd. Tijdens de workshop is er ruimte voor
co-creatie en delen.
In ieder geval komen aan de orde:
- Het (nog) meer verbinden met de Indigenous Wisdom Traditions en systemische
uitgangspunten: de basis van het Wiel. De container die werken mogelijk maakt.
- De dynamiek van het Wiel (beter) leren kennen: wanneer en hoe zet je het Wiel in?
Welke lagen zijn er? Welke effecten kom je tegen bij het werken? Wat vraagt dat van
jou? Waar zit de verbinding van wat je verworven hebt met de wijsheid van het Wiel?
- Het aanreiken en samen creëren van verdiepende inzichten en oefeningen op
onderdelen van het Wiel
- Hoe ziet respectvol en volwaardig werken met het Wiel eruit in de eigen praktijk?
Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 12
Begeleiding: Ellie van der Est, www.vanderest.com
Data: 12 t/m 14 februari 2020
Aanvang woensdag om 14 uur, einde vrijdag om 16 uur. Inclusief avondprogramma.
Locatie: Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven (NB) www.bovendonk.nl
Kosten: inclusief verblijf op een éénpersoonshotelkamer, maaltijden, koffie/thee, fruit en
materiaal:
Zelfstandig ondernemerschap:
€ 969,00 exclusief 21% btw
Rekening werkgever:
€ 1.299,00 exclusief 21% btw
Er is één plek beschikbaar voor een NGO tegen gereduceerd tarief
Nadere informatie en aanmelden: info@vanderest.com en +31(0)10 436 59 29 of
+31(0)6 55 30 40 57

