
Eéndaagse training | di 23 november 2021  

 

Ontwikkeling vanuit Creatieve Wijsheid  

voor multitalenten en andere anderen 
 

 

 

Omschrijving  
De centrale vraag in deze ééndaagse training is:   

Hoe kunnen we ontwikkeling vanuit creatieve wijsheid  

vormgeven in ons werk en leven, als we ons anders voelen 

en niet (echt) passen in bestaande systemen? 

 

In deze training werken we vanuit de Ontwikkel-Spiraal van 

Creatieve Wijsheid. Dit model omvat 13 sleutels in drie 

lagen: intelligentie, identiteit en interactie.  

Het vormt daarmee een hulpmiddel om verder te komen in 

de ontwikkeling van je persoon, je team of je organisatie. 

We gaan dit model  ervaren en toepassen. Daarbij haken we aan bij jouw dagelijkse praktijk en 

richten we ons op het nieuwe. Onze aanpak is ervaringsgericht en systemisch: vooral doen, voelen, 

ervaren en leren van elkaar.  

 

Voor wie?  
Deze training is gericht op hooggevoelige (al dan niet hoogbegaafde) multipotentialites, creatieve 

multitalenten, veel-kunners, vooroplopers en game changers, die zich lang niet altijd thuis voelen in 

het systeem waarin ze moeten werken en leven. Voor mensen die bij willen dragen aan vernieuwing 

in hun omgeving. Waar hiërarchie en controle plaats maken voor zelfsturing, eigen inzicht en 

vertrouwen. Waar het draait om waarden en zingeving in plaats van om geld. Waar de natuur 

gerespecteerd wordt in plaats van geëxploiteerd. En waar gedacht wordt vanuit overvloed, gelijke 

verdeling en (werk)geluk.  

 

Resultaten 

- Visie op creatieve wijsheid in jouw werk en/of leven 

- Inzicht in je ontwikkeling 

- Antwoord op je vraag vanaf een ander level, dat aanzet tot actie 

- Ervaren van de kracht van het systemisch werken en de Ontwikkel-Spiraal  

- Netwerken met andere ‘game changers’ 

- Nieuwe energie, inspiratie en enthousiasme 

 



Datum, trainers, locatie 
De training beslaat 1 dag en vindt plaats op dinsdag 23 november 2021 van 10.00 - 17.00 (inloop met 

koffie en thee vanaf 9.30).  De trainers/coaches zijn Etienne Verlaat en Cor Meurs van het Centrum 

voor Creatieve Wijsheid. De training vindt plaats in Sterker Samen, Grintweg 324, Wageningen. 

 

Kosten   
De investering voor deze dag bedraagt € 360 (excl. BTW). Dit is inclusief lunch, koffie, thee en een 

afsluitend drankje en hapje. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 6.  

 

Aanmelden en meer info  
Aanmelden kan bij info@creatievewijsheid.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met 

Cor Meurs, tel: 06 36206417.  

 

 

 

 

 

Referenties eerdere trainingen 
 

De training heeft mij vooral aan het denken gezet. Met name het lemniscaat heeft indruk gemaakt 

op mij. De wijze hoe je lijf reageert op woorden was voor mij een spiegel.  

 

Top: de rust, de scherpte en de methode!! 

 

Ik heb de training als stimulerend, inzicht gevend en inspirerend ervaren. Sindsdien heb ik keuzes 

gemaakt voor mijn doelen, waardoor ik meer focus en concentratie heb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum voor Creatieve Wijsheid 
Ont-wikkeling naar het nieuwe 

 

www.creatievewijsheid.nl 

mailto:info@creatievewijsheid.nl

