ORGANAMIC
Leven, Liefde, Leiderschap

Leiden in verbondenheid
met jezelf en het geheel

Als je wezenlijk van toegevoegde waarde
wilt zijn voor je omgeving, dien je te
breken met de gangbare wijze van denken
en handelen van dit moment. Dat vraagt
moed, wijsheid en een groter ‘wij’ gevoel.

Behoefte aan leiders met hoger bewustzijn
Economische crisis, problemen met de wereldecologie, grote
verschillen in rijk en arm; het klinkt wellicht wat ver van
ons bed. Tegelijkertijd ervaar je het ook om je heen. Het zijn
resultaten van de dominante manier van denken:


groeien en expanderen is de norm



geld is een doel op zichzelf, niet een middel tot iets

weekend



natuurlijke bronnen zijn onuitputtelijk en van ons



er is schaarste

Integraal
Leiderschap



concurrentie en uitsluiting is het enige antwoord



wij zijn beter, wijzer en belangrijker dan zij



mensen zijn een productiemiddel
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We houden de hedendaagse problemen in stand wanneer
we met elkaar blijven handelen gericht op korte termijn
winst en het organisatiebelang. En blijven doen alsof dit los
staat van de consequenties die dit heeft voor de medewerkers, de klanten, de toekomstige generaties en de wereld.

Het kan natuurlijk ook anders!
Ben jij er ook van overtuigd dat er ook een andere weg is?
Wil jij een inspirator zijn en het beste halen uit je mensen
zodat ze zich verbonden voelen met hun opgave en
werkelijk waarde toevoegen voor de klant en samenleving?
Wil jij de moed opbrengen om anders en duurzaam te
handelen? Manieren weten om mensen en je organisatie op
een hoger plan te brengen? Integraal Leiderschap bied je een
doordachte, praktische ingang. Bijkomend resultaat is meer
balans in jouw werk en leven, meer plezier en voldoening.

Leiden in verbondenheid
Verbondenheid is diensten en producten zo maken dat
je het je meest dierbaren met liefde durft te verkopen. Je
wilt dat je doelgroep ècht iets heeft aan hetgeen jij levert.
Je voelt de behoeften en zoekt naar mogelijkheden om
samen te werken en duurzamere vormen van
dienstverlening te ontwikkelen. Je zoekt netwerken
waarin je kennis, creativiteit en middelen wilt delen
voor meer samenhang en kwaliteit. Je wilt uiting geven
aan je vertrouwen in medewerkers door te sturen op
basis van collectieve waarden, commitment en het geven
van ruimte. Je wilt mensen uitdagen hun kennis, hart en
gedrevenheid voluit in te zetten en zo het verschil te
maken. Je verlangt ernaar mensen en organisaties te
helpen om hun hoogste potentieel te ontwikkelen.
In dit weekend maak je kennis met nieuwe
verrassende inzichten uit de organisatiekunde en
wetenschap. En nieuwe methoden gelardeerd met
oude wijsheden die je helpen om je visie te realiseren.

Leiden vanuit je authentieke zelf
Zelf wil je goed in contact staan met je eigen waarden en
emoties en dit integraal meewegen in je besluiten. Je wilt
weten wat jouw persoonlijke opgave is en daarin
zichtbaar koers houden. Door kracht en plezier uit te
stralen en je waarden te leven ben je een inspirerend
voorbeeld voor anderen die je graag volgen.

Werkvormen en doelen Integraal Leiderschap:

2.

Gedurende dit programma maak je kennis met het
Integrale model en Integraal leiderschap. Hiertoe zetten
wij verschillende werkvormen in zoals kennisoverdracht
en dialoog, inspiratiewandelingen in de natuur,
storytelling en mindfulness. Behalve dat je leert om te
kijken vanuit een holistisch visie beogen we ook dat je het
integraal leiderschap praktisch leert toepassen door
parallel te werken aan drie vaardigheden:

In deze training leer je integraal denken en handelen door te
kijken naar het gehele systeem en de samenhang tussen de
onderdelen. Via het ontwikkelingsmodel van Spiral
Dynamics krijg je inzicht in de ontwikkelfasen van
individuen, organisaties en samenlevingen. Je leert jezelf, je
medewerkers, je organisatie en de omgeving te duiden
vanuit dit evolutionaire perspectief. Zo weet je ook hun
volgende stap en leer je gerichte interventies inzetten om
hen verder te ontwikkelen, naar een nieuw paradigma en
vormen van duurzaam handelen. Dit met als doel dat mens
en organisatie een steeds grotere ‘wij’ beleving hebben en
zorg kunnen en willen dragen voor een groter geheel.

1.
2.
3.
1.

een nieuwe werkelijkheid helpen ontstaan
ontwikkelen vanuit wat er nu is
creëren wat er nog niet is

Ontwikkelen vanuit wat er nu is

Theoretische inbedding
Programma Integraal Leiderschap

Nieuwe werkelijkheid helpen ontstaan

We zijn met elkaar op weg naar een andere staat van
bewustzijn. We gaan steeds meer realiseren dat anderen in
onze omgeving onze spiegels zijn. Door ons open te
stellen ervaren we het effect van ons handelen via onze
omgeving. En als we nog ontvankelijker zijn ervaren we
de samenhang tussen de dingen waar we ook zelf deel
van uitmaken. Wat je denkt en voelt, dat vormt je. Waar je
aandacht is, daar ben je. Waar je aandacht en energie in
steekt, dat groeit. Met mindsight en mindfullness leer je
dit ervaren en in te zetten.

3.

Creëren wat er nog niet is

Onze samenleving wordt steeds sneller en dynamischer.
Complexe vraagstukken kunnen we niet meer oplossen met
onze bestaande manier van denken. Daarvoor is nodig dat
we kennis, ervaring, middelen en wilskracht vanuit
verschillende invalshoeken bijeen brengen en nieuwe
oplossingen bedenken die alleen gerealiseerd kunnen
worden als we werkelijk de handen ineen slaan. In de
training leer je hoe je een dergelijk omstandigheid kunt
creëren en kunt faciliteren. Je leert een U-proces waarin je
samenwerkt met relevante betrokkenen, het vraagstuk gaat
herkaderen, je diepste wil koppelt aan een potentiële
toekomst gaat co-creëren. Je ervaart het U- proces aan den
lijve omdat de training is vormgegeven langs de U.



Integrale model

Ken Wilber



Spiral Dynamics Integral

Don Beck



De U theorie

Otto Scharmer e.a.



Presence

Peter Senge e.a.



8e Habit

Stephen Covey



Mindsight & mindfulness Daniel Siegel

ORGANAMIC
Programma Weekend Integraal Leiderschap
Elke ochtend wordt buiten gestart met Chi-Qong
oefeningen en mindfulness. Elke dag sluit af met Mindsight
en een korte mindfulness oefening.

Leven, Liefde, Leiderschap
Het weekend Integraal Leiderschap wordt verzorgd door
drs. Lianda van der Knaap MMC en Ad van Marrewijk.

Donderdag 15.00 - 16.00 uur Aankomst
Donderdag aankomen en verbinden
Middag:
Kennismaking
Uitvouwen van de startprofielen
Integrale visie en het integrale model

In de natuur en met een menselijke maat
Je verblijft op het zeer sfeervolle landgoed Theursot in de
Bourgogne. Je overnacht in het landhuis in een stijlkamer
met eigen sanitaire voorziening. Het huis heeft inspirerende ruimten om met elkaar te praten en werken. Theursot
ligt midden in het regionale natuurpark de Morvan in de
Bourgogne. In de natuur maken we beter contact met wie
we zijn en wat we in essentie willen betekenen voor
anderen. We werken in kleine groepjes ergens op de grens
tussen persoonlijke coaching en leren in een groep.
Wil je het programma helemaal afgestemd op jouw
vraagstuk en maximale persoonlijke begeleiding, kies dan
voor een duo-intensief. Je werkt dan samen met één
andere deelnemer aan een zeer persoonlijk programma.

Vrijdag Paradigma’s en waarden die je drijven
Ochtend:
Ontwikkelfasen en spiraal dynamiek
Vitaliteit en fysiek leiderschap
Middag:

Outdoor inspiratiewandeling
Complexe vraagstukken en het U-proces
Integraal leiderschap en balans

Zaterdag Handelen vanuit je opgave
Ochtend:
De kracht van openheid in de U
Herkadering van eigen casus
Middag:

Outdoor inspiratiewandeling
De drie stemmen van je schaduw
Naar de essentie van wat je te doen staat
Interventies voor integrale ontwikkeling

Voorbereiding
Ter voorbereiding van de deelname vragen we je om het
integrale startprofiel in te vullen en je leervragen aan ons
kenbaar te maken. Daarnaast vragen we je een eigen
vraagstuk mee te namen waarmee je gedurende de
training aan de slag gaat.

Zondag Reisplan voor het vervolgpad
Ochtend:
Werken met de integrale map
De stappen op je vervolgpad
Nieuwe oplossingen voor taaie vragen

Voor wie is dit programma bedoeld?
Dit programma is voor leiders en consultants die mensen
en organisaties helpen ontwikkelen en daarbij het beste
willen voor mens, economie en gehele samenleving.

Naast de outdoor activiteiten die plaatshebben in de natuur van de
Morvan, zullen - als het weer het toelaat - ook andere onderdelen
buiten plaatsvinden.

Zondag 12.00 uur Vertrek

Het is onze passie om leiders in de breedste zin van het woord zo
in hun kracht te krijgen dat zij de moed ondervinden om het
beste te geven van zichzelf en werken aan een eerlijke
verdraagzame samenleving.
Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring met procesbegeleiding en
coaching bij leiderschapsontwikkeling en levensvitaliteit.

Testemonials evaluaties voorgaande trainingen
“Spiral dynamics zou verplichte kost moeten zijn voor elke leider,
het maakt zoveel duidelijk!”
“Ik denk er niet meer iedere dag aan, maar wel vaak. Dit weekend
heeft mijn manier van kijken echt veranderd.”
“Dit verbindt voor mij leiderschap aan spiritualiteit zonder dat
het één moment zweverig wordt. Wat een cadeau!”
“Ik kreeg veel meer dan ik verwacht had, de details, de aandacht,
het prachtige pand en veel kennis en bruikbare gereedschappen.”

Kosten: € 1.475,-- exclusief btw.
Kosten duo-intensief: € 2.775,-- exclusief btw.
In deze prijs zijn inbegrepen, de begeleiding, materialen,
overnachtingen, maaltijden koffie, thee en vruchtensap.
Inschrijven: info@organamic.nl of via www.organamic.nl
Manoir Theursot
71990 La Grande Verriére
France
www.theursot.com

Steigerdijk 11-14
3257 LP Ooltgensplaat
0187 – 631 698
www.organamic.nl

