
Graag nodig ik je van harte uit om deel te nemen aan onderstaande workshops.

Anderen en veranderen
Durf jij veranderen op een andere, creatieve, speelse en ook confronterende manier te ervaren, dan is 
deze workshop geknipt voor jou en/of je team.

Anderen en veranderen heeft alles te maken met durven loslaten en respect hebben voor elkaar! Deze 
workshop is bedoeld voor alle mensen die hun grenzen willen verleggen.

Je krijgt antwoorden op onder meer vragen als:
• Hoe voelt het als een ander een kleine verandering aanbrengt in hetgeen jij gemaakt hebt?
• En wat gebeurt er met je als het om een grote verandering gaat?
• En ben je zelf wel bereid om een verandering in een bestaande situatie aan te brengen?

Met behulp van een ‘brood’ klei en overige materialen, diverse vragen en oefeningen krijg je inzicht op 
het gebied van veranderen. Je werkt individueel en door interventies word je geconfronteerd met acties 
van een ander. Je ervaart gaandeweg je persoonlijke veranderingsgezindheid. Lees meer

Frisse Blik sessie
Even tijd om terug te blikken, vooruit te blikken, blik op nu ! ………en lekker eens een frisse neus halen en 
frisse kijk op zaken krijgen.

Deze workshop is bedoeld voor mensen die onder meer:
• Graag even ontsnappen aan de sleur en routine
• Willen ontspannen in een inspirerende omgeving
• Nieuwe energie en inspiratie willen opdoen
• Openstaan voor nieuw en anders

Doel van de workshop is een creatieve zoektocht naar je inspiratiebronnen, waar je direct de nodigde 
energie uit kunt putten en van waaruit je een nieuwe koers kunt uitzetten.

Tijdens de workshop staat ontmoeten centraal. Dit betekent concentratie op wat je werkelijk wil in plaats 
van bezig zijn met wat altijd moet. En je doet verfrissende contacten op met andere mensen, andere 
levens, andere waarden en andere uitdagingen.

De opzet is luchtig en vernieuwend. Het vrij denken en doen wordt gestimuleerd. Er wordt gebruik 
gemaakt van creatieve technieken en beelddenken. De inspirerende omgeving en de diverse kunstobjecten 
spelen een rol. Lees meer

Als je met je team een ‘workshop-op-maat’ wilt, waarbij creativiteit en veranderen centraal staan, kan je 
contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek.

Indien deze informatie voor anderen interessant kan zijn, stuur deze nieuwsbrief dan gerust door!
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