Training | In company

Voor wie verlangt naar het nieuwe:
Creatieve Wijsheid in actie
Omschrijving
De centrale vraag in deze ééndaagse training is:
Hoe kunnen we in de - onder meer door Corona - veranderende
samenleving vanuit creatieve wijsheid vernieuwen in ons werk en leven?
In deze training staan we stil bij het belangrijkste onderdeel uit het boek ‘Voor wie verlangt naar het
nieuwe’ van Etienne Verlaat: het lemniscaat van Creatieve Wijsheid. Dit lemniscaat kan jou de
richting wijzen naar vernieuwing in je werk en leven. Aan de hand van 7 overgangen onderzoek je
wat jij nodig hebt om de stap naar deze vernieuwing te (kunnen) maken. Verschillende vragen komen
aan bod. Wat heb je nodig om over te gaan van zoekende, gefragmenteerde mens naar hele mens?
Hoe kom je van overleven naar voluit leven en geluk? Hoe kun jij denken en leven vanuit overvloed in
plaats van uit schaarste? Deze en andere vragen ga je ervaren en toepassen, daarbij haken we aan bij
jouw dagelijkse praktijk. Onze aanpak is ervaringsgericht en systemisch: vooral doen, ervaren en
leren van elkaar. Wat het je oplevert is bewustwording, inspiratie en actie.

Voor wie?
Deze training is gericht op verandermanagers, programma- en
projectleiders, trekkers, koplopers, innovatoren, pioniers,
kwartiermakers, adviseurs en ander ‘game changers’, die op zoek
zijn naar een werkende, praktische visie in de nieuwe tijd. We
maken de overgang van Kennis naar Creatieve Wijsheid.
De training is bestemd voor mensen die bij willen dragen aan
vernieuwing in hun organisatie met de creativiteit en wijsheid van
na Corona. Waar organisaties van macht en controle overgaan
naar organisaties van Creatieve Wijsheid. In een samenleving die
draait om waarden in plaats van om geld, een maatschappij waar
de natuur gerespecteerd wordt, waar niet wordt gedacht in
schaarste maar in overvloed, en waar (werk)geluk uitgangspunt is.

Resultaten
-

Visie als het gaat om Creatieve Wijsheid in jouw werk en/of leven
Strategie en actie: Praktische vertaling in de vorm van een nieuw verbeeldend actieplan
De ervaring van de kracht van het lemniscaat
Een community met andere ‘game changers’
Nieuwe energie, inspiratie en enthousiasme

Competenties
Aan de volgende competenties wordt deze dag gewerkt:
- Kennis en inzicht vanuit Creatieve Wijsheid
- Innovatieve skills: hoe bereik je resultaten met creativiteit en wijsheid?
- Omzetting van droom naar realiteit en actie
- Persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling
- Verbinding met andere “vernieuwers/innovatoren/game changers”

Duur, docenten, plaats
De training beslaat 1 dag van 10.00-17.00h (inloop met koffie en thee vanaf 9.30h). De trainers zijn
Etienne Verlaat en Cor Meurs van het Centrum voor Creatieve Wijsheid. Deze In company training
vindt op locatie plaats in overleg met de opdrachtgever.

Kosten
De kosten voor deze in company training bedragen vanaf € 1.600 (exclusief ruimte en lunch) met 1
trainer en maximaal 6 deelnemers.

Meer info
Ben je benieuwd wat deze eendaagse training jouw organisatie kan brengen en wil je meer
informatie, neem dan contact op met Etienne Verlaat via 06 10 88 88 26 of
info@creatievewijsheid.nl.

Referenties
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.
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