Training Cirkel van
Wijsheid
Omschrijving
De centrale vraag in deze training is: hoe kan ik mijn wijsheid vergroten ten aanzien van werk en
privé?
In deze training staan we stil bij de belangrijkste onderdelen van de boeken van Etienne Verlaat,
waaronder: ’Het 5de tijdperk voor organisaties: Creatieve Wijsheid’. We gaan vooral ook in op de
dagelijkse praktijk van de deelnemers aan de training. Het centrale model is de Cirkel van Wijsheid.
Deze cirkel bevat de 13 principes van wijsheid, de principes van de nieuwe tijd. Denk daarbij aan
principes als vrijheid, loslaten of eenheid. We werken ervaringsgericht: hoe voelt een bepaald
principe? Verder staan we ook stil bij het model van de Logische niveaus van Bateson. Daarbij
onderzoekt de deelnemer de ist en de soll op persoonlijk niveau en/of het niveau van zijn of haar
team/organisatie.
Deze training kan je helpen bij de overgang naar een nieuw tijdperk voor individu, organisatie en de
samenleving: het tijdperk van Creatieve Wijsheid. Meer wijsheid betekent meer effectiviteit en meer
voldoening in je werk en leven omdat de verschillende niveaus met elkaar zijn afgestemd en kloppen.

Voor wie?
De ééndaagse training ‘Cirkel van Wijsheid’ is gericht op verandermanagers, programma- en
projectleiders, trekkers, koplopers, adviseurs en ander ‘game changers’ die op zoek zijn naar meer
visie en wijsheid in relatie tot hun organisatie.

Resultaten
-

Meer duidelijkheid over wat de belangrijke waarden zijn van de nieuwe tijd (het tijdperk van
Creatieve Wijsheid).
Inzicht in hoe deze waarden verband houden met het grotere geheel.
Kennis van hoe je gezamenlijke waarden kunt vaststellen, om daarmee een betere hechting
te krijgen in je team/organisatie.
Concrete acties die je kunt ondernemen om je waarden te operationaliseren.
Zicht op hoe koploper organisaties omgaan met deze waarden.
Buddy-vorming met gelijkgezinde koplopers.

Competenties
Aan de volgende competenties wordt gewerkt:
- Richtingsgevoel, waar je naar toe wilt met je baan en je team/organisatie.
- Verbindingskracht met je idealen.
- Omzettingsvermogen, van droom naar realiteit en actie.

-

Transitiekracht, schaduwkanten kunnen omzetten in positiviteit.

Duur en docenten
De training beslaat 1 dag. De trainers/docenten zijn Etienne Verlaat en/of Cor Meurs.

Kosten
De investering voor deze dag bedraagt voor open inschrijving € 450 per persoon (exclusief BTW), dit
is inclusief lunch. De kosten voor in company training bedragen vanaf € 1.600 (exclusief ruimte en
lunch, 1 docent , maximaal 6 deelnemers).

Aanmelden en meer info
Aanmelden kan bij etienne.verlaat@gmail.com. Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Etienne Verlaat, tel: 06 10 88 88 26. Bij voldoende aanmelding wordt met de deelnemers een datum
vastgesteld. De training vindt plaats in Wageningen of omgeving.

Referenties:
Een prettige training om in mijn eigen intuïtieve wijsheid na te voelen wat ik goed zou kunnen
gebruiken om met meer energie te solliciteren: gelijkwaardigheid, verbinding en persoonlijke groei.
De methode Cirkel van Wijsheid heeft me inzicht gegeven in wat er nodig is om mijn geformuleerde
doel te bereiken. Het haalt me uit mijn standaard manier van denken (en doen) en brengt me van
daaruit op nieuwe ideeën.
Het leukste aan de workshop vond ik om te ervaren hoe goed het werkt om in de ruimte te werken;
dat je daadwerkelijk op woorden gaat staan. Door daadwerkelijk te gaan staan op een van de
principes, voel je de betekenis hiervan als het ware door je voeten omhoog stromen; verrassend om
te ervaren.
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