in samenwerking met

De kunst van het
werken met groepen
Over dynamiek, voelsprieterij & groepsenergie

Duende
Ze druppelen binnen. Eén voor één.
Verkennen voorzichtig. Koffie-contact.
Zoeken naar te samen. Een gepast wollig wij.
Vrolijke verbinding. En plots ook
het verschil. Scherpe contouren van de ander.
Spel van de plekken. Hortig soms. En grillig.
En ook ontwapenend, ontroerend en ontluisterend.
Als haar moment daar is, precies dan, komt zij:
de magie. En danst de dynamiek de diepte in.

VOOR WIE
Iedereen die met groepen werkt in een leer- of een organisatiecontext
(bijvoorbeeld: trainers, opleiders, procesbegeleiders, leidinggevenden,
projectleiders,…) en geïntrigeerd is door groepsdynamiek en het lijf als
waarnemingsinstrument.
Voorkennis rond dit thema is niet nodig. Enige ervaring in het werken met
groepen is een meerwaarde. Ook mensen met veel ervaring zijn welkom.

PROGRAMMA
Het traject start met groep maken. Vervolgens bouwen we al doende een
concept en handvaten op. Er is ruim tijd voorzien voor reflectie, voor delen, voor
persoonlijke oefenmomenten en vertaling naar de eigen praktijk.
De visie op werken met groepen die als inhoud wordt aangeboden, vormt tevens
het uitgangspunt voor het opzet en de manier van werken in dit programma. Het
model dat je meekrijgt, beleef je dus ook aan den lijve!
Voorafgaand aan de driedaagse is met elkeen een telefonische intake voorzien.
Doel van dit contact is om wederzijds af te stemmen, kort kennis te maken en
zicht te krijgen op je leervragen. Maximaal rekening houdend met de behoeften
van de zes deelnemers wordt dan het frame-work van het programma concreet
verder ingevuld.

DOELEN
Doorgronden van het groepsdynamisch werken; ervaringsgerichte en conceptuele
uitdieping van de ontwikkeling van een groep van start tot zelfsturing.
Verkennen en stretchen van het eigen waarnemingsinstrument; leren invoelen
waar de groep zich bevindt en welke de noden zijn.
Uitgebreide persoonlijke feedback, concrete tips en handvaten en doorgedreven
oefenmogelijkheid in een veilige context.

DOOR WIE
Ik werk al twintig jaar volgaarne in de wereld van
het leren. In allerlei contexten en functies.
Ik studeerde de meest uiteenlopen dingen om
telkens opnieuw tot de conclusie te komen dat het
voor mij gaat over (de link tussen) het weten van
het lijf en energie in groepen.
Zes jaar nu, run ik mijn eigen zaakje: laDuende.
Gecreëerd vanuit een grote bezieling voor het vak
van trainer en procesbegeleider en een uitgesproken passie voor het regisseren
van sprekers. Voor deze twee doelgroepen bied ik groepstrajecten en individuele
coachings aan.
Daarnaast organiseer ik twee maal per jaar Heerlijck Magische Vrouwenfestivals:
vijftig vrouwen samen in een kasteel die zich verbinden met elkaar en met
vrouwelijke kracht.
Intens inspirerend is de missie van laDuende. Een missie die ik alleen maar kan
waarmaken in prettig, uitdagend contact met anderen: deelnemers, coachees,
collegae en klanten. Omdat alleen intens samenwerken écht inspireert.

ERVARING VAN EEN DEELNEMER
“Als je je groep wil laten evolueren, eerder dan ze te kneden.
Als je je groep wil laten groeien, eerder dan ze te trekken.
Als je je groep wil voélen, eerder dan ze te controleren.
Dan is deze opleiding iets voor jou.”
ex-deelnemer S. Crombez, programmamaker voor productiehuis ‘De Chinezen’

PRAKTISCH
max. 12 deelnemers

La Duende
Tamara Lenaerts
Kerkenbos 79
2812 Mechelen
T. +32 486 99 17 25
tamara.lenaerts
@laduende.be
www.laduende.be

DATA:
woensdag 8 februari 2017 om 9u30
t/m vrijdag 10 februari 2017 om 17u00
3 residentiële dagen, voorafgegaan door een persoonlijke
telefonische intake

KOSTENBIJDRAGE

excl. btw

incl. btw

Verblijf*

€275,-

€312,-

Cursusbegeleiding en
organisatie:

€652,-

€789,-

Inclusief training, professionele begeleiding, cursusmateriaal
en alle Heerlijcke maaltijden, doorlopend koffie, thee, levend
water, frisdranken, versnaperingen, huisgemaakte vieruurtjes
en verblijf in kasteeldomein met 23ha natuur.
Exclusief dranken uit de bar.

* Overnachten gebeurt op basis van gedeelde
meerpersoonskamers. Indeling gebeurt volgens
betalingsdatum.
Heerlijckyt van Elsmeren
Weg op Halen 2
B - 3450 Geetbets
T. + 32 11 69 68 75

TOESLAG single € 57,- pppn incl. btw (Wil je zeker zijn van
een single kamer, reserveer ze tijdig vooraf)
VOOROVERNACHTING:
€ 42,40 pp incl. btw in een gedeelde kamer
€ 99,64 pp incl. btw in een single kamer

info@heerlijckyt.org
www.heerlijckyt.org
INFO & INSCHRIJVEN:
Meer info en inhoudelijke vragen: Tamara Lenaerts,
tamara.lenaerts@laduende.be of 0486/99 17 25,
Inschrijven: Ellen De Belder, administratie@laduende.be,
0468/32 82 20

