
Verder met de Creatiespiraal
Eenmalige Masterclass door Inge Knoope – najaar 2019 

Unieke overgang  Op 23 juni nam Marinus Knoope afscheid van zijn publieke rol. Dat gebeurde
niet toevallig in het Veerhuis te Varik – Doe & Kennishuis voor een nieuwe economie.  Niet toevallig
omdat de 'next level' in toepassing van de Creatiespraal, juist ligt op het vlak van het nieuwetijds
organiseren en samenwerken. Het Veerhuis is een plek waar we daar veel mee werken. Over de
maatschappelijke context waar je altijd mee te maken hebt, juist als je je authentieke wensen wilt
realiseren.  Over hoe besluitvormingsprocessen er dan zó uitzien dat mensen daarin tot hun recht
komen.  Over  hoe  je  eigendom  en  zeggenschap  zó  organiseert  dat  het  ten  goede  komt  aan  de
gemeenschap. Over hoe je zorgt dat het gedachtegoed dat ontwikkeld is, voor iedereen ontsloten is.
Allemaal concrete ontwerpvraagstukken die aandacht en denkvermogen vragen, vanuit ons gezonde
zelf. Die vormen ontstaan niet helemaal vanzelf, dat vraagt werken. We hebben in het Veerhuis het
zogenaamde DeelGenootschap ontwikkeld als organisatievorm waarin we de Creatiespiraal nu ook
als Community of Practice organiseren.
 
Waarom is dit interessant voor jou?  De tijd dat een bewustzijnstechnologie zoals  de
Creatiespiraal  voornamelijk  toegepast werd op persoonlijke ontwikkeling,  die ligt  nog niet zo ver
achter ons. Het nieuwetijds organiseren maakt er nog te weinig gebruik van. Voor de kwaliteit van
samenwerkingsverbanden en dus de 'sociale architectuur' van deze tijd, hebben we gedegen houvast
nodig over hoe processen van bewustzijnsontwikkeling en creativiteit werken. Door de opkomst van
de betekeniseconomie is er veel behoefte aan kennis en ervaring op dit vlak.

Wie ben jij?  Jij bent beïnvloeder, trainer of coach en je kent de Creatiespiraal. Je wilt leren het
verschil te maken door geïntegreerd te werken in een zich ontwikkelende samenleving. Jij zoekt een
logische samenhang en scherper inzicht in het radarwerk van hoe bewustzijn en creativiteit werkt. Je
bent niet op zoek naar een 'theorie van alles' maar zou het fijn vinden om de onderlinge verbanden
te zien in de wereld van de Awareness Based Social Technologies, zoals Theory U, Spiral Dynamics en
het opstellingen werk. De Creatiespiraal verschaft daar een heldere kapstok voor.  

Wat gaan we doen? In drie bijeenkomsten gaan we praktisch  aan de slag met de theorie én de
praktijk van organiseren, samenwerken en co-creëren op een manier die jou en de wereld verder
brengt. De thema’s van die  bijeenkomsten zijn:

1. De twee systemische paradoxen als sociale context voor ontwikkeling
Twee emotieparadoxen waar in de Ontknooping sprake van is (over het maken van verbinding en
over het deel zijn van een geheel) hebben in de oorspronkelijke  versie van de Creatiespiraal nog
geen plek. Wat is de leerstap die hier achter schuil gaat en hoe plaatst dat de individuele creativiteit
en bewustwording in een grotere sociale context? 

2. Schuld en schaamte
In de Ontknooping krijg je het emotie navigatiesysteem CENS uiteengezet en daarmee heb je een
complete schroevendraaierset voor de realisatie van je eigen wensen. Nu krijg je met de emoties
schuld en schaamte een meetinstrument voor een grotere sociale context. Daarmee kun je vaak zeer
complexe verhalen sterk vereenvoudigen zonder te simplificeren.



3. Toepassing in de praktische vorm 
Hoe pas  je  de principes  die  je  hebt  leren kennen nu toe in  de praktijk?  Hoe organiseer  je  een
collectief  in  balans?  Hoe  bevorder  je  ontwikkeling  in  de  vorm  en  hoe  ontwikkel  je  vorm  die
ontwikkeling bevordert? 

Het aanbod
Drie trainingdagen van 10:00 tot
17:00 uur op 7 oktober
4 november en 2 december 2019.

Wat investeer je?
€ 800 excl. BTW

Waar moet je zijn?
De trainingsdagen vinden plaats in 
't Veerhuis in Varik. 

Is er een intake? 
Ik geef er de voorkeur aan om 
persoonlijk kennis te maken 
voordat je instapt.

Hartelijke groeten, 
Inge Knoope  
06-11355865 
ikenjijopstellingen.nl    
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