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! Wil jij met je team of beginnende alliantie vernieuwing teweeg 
brengen, in of buiten je organisatie en ben je op zoek naar een 
programma dat jullie co-creatie kan helpen kickstarten?  !
Meld je voor 20 augustus aan!2014

Art of Hosting 
Participatory Leadership
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De Art of Participatory 
Leadership is een intensieve 3- 
daagse training waarin je 
ervaart en meteen in de 
praktijk brengt hoe je met een 
set van simpele, maar zeer 
krachtige methoden echte 
betekenisvolle gesprekken op 
gang brengt, aan sterke 
organisaties of allianties 
bouwt en zo gezamenlijk 
verandering te weeg brengt.!

We brengen gedreven mensen 
bijeen die persoonlijk vanuit 
hun werk of hun (lokale) 
betrokkenheid een verschil 
willen maken in de wereld. 
Het kan bijvoorbeeld gaan om 
nieuwe uitdagingen tot 
samenwerking in of rond je 
organisatie, lokale energie 
initiatieven,!

vernieuwende bewegingen in 
de financiële wereld, 
opstartende buurt bedrijven, 
of changemakers in het 
onderwijs.!

Kortom, entrepreneurs die de 
hartgrondige wens hebben om 
samen met anderen de wereld 
in beweging te brengen. We 
nodigen daarbij echter ook de 
intrapreneurs uit, die juist van 
binnenuit hun eigen bedrijf of 
organisatie met dit soort 
vraagstukken aan de slag 
willen.!

Het bruist, er zijn tal van 
prachtige initiatieven die 
werken aan nieuwe 
oplossingen voor onze 
organisaties en onze 
samenleving.                  

Echter, we weten ook dat het 
opstarten van samenwerking 
tot vernieuwing geen 
gemakkelijk opgave is. Dan 
kun je best een kickstart 
gebruiken!!

Vanuit de praktijk van de Art 
of Hosting leren we je een 
participatieve aanpak voor het 
leiden, bijeenbrengen en 
actief betrekken van groepen 
mensen. Een 
leiderschapspraktijk die vanuit 
het persoonlijke naar het 
brede systeem gaat, 
uitgaande van persoonlijk 
inzicht, dialoog, faciliteren en 
het co-creëren van innovatieve 
oplossingen voor complexe 
vraagstukken.!

Bouwen aan veerkrachtige teams, samenwerkingsverbanden 
en organisaties die vernieuwing creëren.!

Participatory 
Leadership 



Art of Hosting 

De krachtigste vorm van 
leiderschap !
VERBIND 
met je eigen teamleden en 
andere vernieuwers, en 
ontdek hoe je samen veel 
krachtiger bent !
VERDIEP 
je individuele en collectieve 
capaciteit om teams, 
organisaties en stakeholders 
in authentieke gesprekken te 
betrekken die veerkracht, 
innovatie, meedoen en 
verbondenheid aanmoedigen. !
VERBETER 
je kennis en vaardigheden om 
strategische conversaties te 
hosten, en door methoden als 
world cafe, open space 
technology en appreciative 
inquiry je kracht als change 
maker. !
VERBEELD 
en maak een concreet plan 
hoe je deze praktijken in je 
eigen individuele en 
collectieve werk de komende 
weken en vele jaren daarna 
gaat inzetten.  !!!

Wie zou moeten deelnemen? 

   Individuen en teams die bewust willen werken aan het versterken van hun 
team en hun partnerships, zowel binnen hun organisatie als tussen 
organisaties. Mensen die zich met overgave richten op het creëren van 
verantwoorde samenwerking, veerkrachtige gemeenschappen en/of een 
sustainable economische realiteit. 

!
   Bewuste en verantwoordelijke leiders uit profit en non-profit organisaties, 
beleidsmakers, initiatievenmakelaars, wijkregisseurs, lokale helden, sociaal 
ondernemers, die geloven in de kracht van collectieve creativiteit, 
intelligentie en samenwerking om hun teams, organisaties en 
gemeenschappen te versterken. !
Wat vragen we? 

   De wens en bereidheid om het initiatief waar je bij betrokken bent en je 
verantwoordelijk voor weet of de ambities die je koestert onderdeel te 
maken van je leren tijdens de 3 dagen. Bij voorkeur door met enkele 
teamleden samen deel te nemen of op andere wijze een nadrukkelijke link 
te maken met je eigen dagelijkse praktijk. 
   Voorafgaand aan deelname spreken we de stand van het initiatief met je 
door om goed te begrijpen waar jullie staan en wat de uitdagingen zijn om 
de volgende stap te nemen. !
Wat bieden we? 

!!!Een 3-daagse reis waarin je de tijd neemt om stil te staan bij waar je bent, 
waar je leert van elkaar en je inzichten verdiept over hoe 
veranderingsprocessen werken. Aan de hand van diverse technieken en 
werkvormen uit de Art of Hosting, Appreciative Inquiry, het systeemdenken 
en Theory U onderzoek en ervaar je welke stappen je kunt zetten om hierin 
doorbraken te realiseren.  !
   Een context waarin je kunt leren en ervaren wat de kracht is van 
participatieve processen en dialogen, samen met anderen die hiernaar op 
zoek zijn en waarbij je dit direct toepast op een concreet project dat je met 
behulp van deze training een stap verder wilt brengen. Waarbij je in elke 
stap stil staat bij het innerlijke werk dat je hiervoor zelf te doen hebt en 
daarmee ook daadwerkelijk oefent in een veilige omgeving.!!



Trainers

Praktische Zaken !
Data 
woensdag 17 september 9.00 uur tot en met 17.00 uur vrijdag 19 september 2014 !
Kosten 
Profit 1675, Non-Profit 1575, ZZP 1475 euro excl. 21 % BTW (incl. 425 euro arrangement) 
voor het 3 daagse programma, 2 overnachtingen, maaltijden en trainingsmateriaal !
Neem je een collega of co-creator mee dan krijg je 100 euro korting op je deelname prijs. !
Locatie 
Een comfortabele centraal gelegen locatie, in het groen. !
Aanmelden 
Via deze link: http://bit.ly/MMRaCI. Na aanmelding nemen we contact op voor een intakegesprek.  !

Minouche Besters 
Wonderful World !
Sociaal innovator, facilitor 
van multi stake holder 
veranderprocessen, 
trendwatcher van sociale 
technologische 
vernieuwing. !
Ontwikkelaar van de 
Digitale Steden Agenda, 
samenwerking tussen 34 
steden rond digitale 
innovaties in de stad. !
Bestuurslid Inspiring Cities !!
@mbesters 
LinkedIN 

Lieven Callewaert 
Social Architects of 
Meaning (SAM) !
Sociaal innovator, 
maatschappelijk uitdager, 
inspirator en co-creator 
van betekenisvolle 
samenwerkingsprojecten, 
coach in leiderschap en 
strategie. !
Mede-oprichter van 
SAMglv, de heerlijckyt 
van Elsmeren, de 
koningsmolen, 
SAMenergiek !!
@lievencal 
LinkedIN 

Bart Gevers 
GOOconsult / INEA !
Executive coaching, team 
ontwikkeling, ontwerper 
van programma’s, 
trainingen en workshops 
management, leiderschap 
persoonlijke ontwikkeling.  !
Programma directeur 
Executive Educational and 
Organisational 
Development Nyenrode 
Business Universiteit.  !
Coach KRO deelnemers 
de Reunie, Liefs uit !
@bartgevers 
LinkedIN 

Sandra Gevaert 
QYO / Samen in Actie !
Transformator, sociaal 
innovator, host van 
multistakeholder dialogen 
trainer/coach organisatie 
leiderschapsontwikkeling. !
Co-creator Samen in 
Actie: vernieuwings- 
beweging vanuit de 
financiële sector voor 
duurzame toekomst !
Mede-oprichter en 
bestuurslid One Million 
Snowflakes !
@QueenSG 
LinkedIN 

http://be.linkedin.com/in/lievencallewaert
http://nl.linkedin.com/in/bartgevers
http://nl.linkedin.com/in/minouchebesters
http://nl.linkedin.com/pub/sandra-gevaert/2/373/83b
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