
De School voor Samen 

Verder met de Wereld
Jij bent iemand die de wereld verder wil helpen, en dat is 
ook te zien in het werk dat je doet. In dat streven vinden 
wij elkaar. We zijn verkenners die nieuwe sporen trekken, 
en nieuwe mogelijkheden zichtbaar maken. 

Verder met jezelf
Je hebt al best wat ervaring, leest altijd de goede boeken 
maar je krijgt het in de praktijk niet helemaal rond. Er is 
steeds die heen en weer beweging tussen wat je zou willen 

bereiken en de weerstanden die er in de werkelijkheid zijn. 

Werkt het wat je doet? 
Je denkt terrein te winnen door betere coalities te sluiten en meer kennis te vergaren. Logisch. Je
wilt graag stoppen met dingen die niet werken én je wilt aanhaken op wat dan wel werkt. Maar 
er knaagt iets. Wanneer ben je eigenlijk succesvol? Richt je je niet steeds op zaken die buiten 
jezelf liggen? Zit je dan niet in oud denken? Maak je je afhankelijk van anderen? Of ben je als 
vanouds kennis aan het vergaren over algemeenheden, abstracte modellen en theorieën die je 
moet toepassen op de praktijk; een weerbarstige praktijk, waarin toch alles altijd weer anders 
blijkt te zijn dan je verwacht? Weet je eigenlijk wel wat je moet doen om het te laten werken?

Waar zit de kracht?
Je voelt dat er een veel meer onmiddellijk soort van 'werkzaamheid' beschikbaar zou kunnen 
zijn in jou. Er moet een helder en principieel vertrekpunt te vinden zijn, een krachtbron in jezelf, 
waar anderen niet omheen kunnen. Er is inderdaad een manier die je brengt bij integraal 
waarnemen, voelen, aanwezig zijn, begrijpen, denken en handelen: het systemisch bewustzijn. 
Daarmee wordt je zélf het instrument. Je kunt het oefenen en ontwikkelen, juist zónder je daarbij
te verliezen in conceptuele abstracties. Je kunt jezelf trainen om een rechtstreekse systeem-
beinvloeder te zijn, op de plek waar je bent. Door te zijn wat je bent. Jouw persoonlijke 
ontwikkeling wordt daarmee een professionele verantwoordelijkheid.

Tweezijdige impact
Enerzijds is het bevrijdend voor jou. Je hoofd, hart en handen komen meer op één lijn. Dat geeft 
rust omdat het beter gaat met jou. Je ontwikkelt natuurlijke kracht vanuit innerlijk gezag. En 
tegelijkertijd werkt dat duurzaam bevrijdend voor anderen omdat de integriteit ervan, leidt tot 
het ontstaan van emotioneel intelligente, duurzame en dus de sociaal werkzame vormen van 
samenwerking en verbinding. 

Past het bij mijn praktijk?
De proceskennis die we je aanreiken, is universeel menselijk en onafhankelijk van de inhoud. 
Het onderwerp waar jij mee bezig bent, dat maak niet uit. Het maakt ook niet uit op welke schaal
je werkt. De wetmatigheden gelden zowel voor kleine, overzichtelijke groepen en initiatieven, 
als voor de grotere gebieden in de samenleving. 

Wil jij komen kennismaken? 
In een kennsmakingsworkshop gaan we praktisch aan de slag met de systemische insteek van 
organiseren, samenwerken en co-creëren op een manier die jou en de wereld verder brengt.  



Wat investeer je?
€75,- ex BTW 

Wat krijg je?
 een waardevolle trainingsdag op een

heerlijke locatie met leuke mensen
 essentiële inzichten in de grote en

kleine systeemdynamieken
 een handelingsperspectief voor jouw

praktijk
 een indruk van de spelregels die

maken dat samenwerken in deze
nieuwe tijd vruchtbaar wordt

Waar kom ik naar toe?
Locatie: de Bronhoeve in Cothen   www.bronhoeve.com

Wanneer kan ik deelnemen?
Je kunt je inschrijven voor: 17 april en 15 mei 
Tijden: 10:00 – 17:00 uur

Willen wij verder met elkaar?                                                                                                           
Ben je verhinderd op deze bijde data en ben je toch geïnteresseerd, dan hoor ik dat graag! Ook 
als je belemmeringen of opmerkingen hebt. Jouw feedback is waardevol voor me. 
Kan je momenteel niet verder met je werk door een hindernis in jouw situatie en heb je behoefte
aan persoonlijke, diepgaande begeleiding, gevoelig, praktisch én/of theoretisch? Maak dan een 
afspraak voor een persoonlijk traject. 

Hartelijke groeten, Inge Knoope
ikenjijopstellingen.nl – inge@knoope.nl – 06-11355865
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