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Zie jij de noodzaak om samen te doen?  
Over grenzen heen te stappen?  
Te verbinden op wat je deelt in plaats van verdeelt? 

Meld je dan aan via www.artofparticipatoryleadership.org.2015
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Hoe overstijg je organisatiegrenzen en benut je de diversiteit 
om gezamenlijk tot positieve vernieuwing te komen?

Het klimaat in en rond onze organisaties is 
een bonte mengeling van belangen en 
mogelijkheden geworden. We werken in 
netwerken met partijen van buiten de eigen 
organisatie. We zetten samen nieuwe 
(buurt)organisaties op. De grenzen tussen 
professional en amateur vervagen. Tussen 
profit en non-profit of betaald en vrijwillig 
ontstaan grote grijze gebieden. Aan kansen 
voor vernieuwing geen gebrek. 

De tijd stelt ons voor nieuwe uitdagingen: hoe 
verbinden zonder de eigen identiteit te 
verliezen? Hoe bouw ik vertrouwen op 
zonder hiërarchische macht? Hoe creëer ik 
gemeenschappelijke grond? Hoe stap ik in 
mijn eigen leiderschap? Hoe leer ik "tijdelijk 
leider" te zijn in een continu veranderend 
spectrum van betrokkenen? 

Successen hierin worden bepaald door zowel 
een andere manier van contracteren als het 
"laten ontstaan" van vernieuwingen tussen 
organisaties en groepen, die anders niet 

mogelijk zijn. Dit vraagt zowel een andere 
"hardware" als "software" voor leidinggeven. 

Met "De kunst van participatief leiderschap" 
brengen wij know-how en aanpakken, die 
gedurende de laatste 15 jaar zijn ontwikkeld 
in twee wereldwijde netwerken samen - the 
Art of Hosting en Presencing - en bouwen we 
aan een Vlaams-Nederlandse community van 
vernieuwende leiders die elkaar hierbij 
ondersteunen. 

Gedurende drie dagen, waarin je volledig 
bent ondergedompeld in nieuwe kennis en 
technieken werk je aan de hand van de eigen 
concrete cases. Zelf ervaren, direct toepassen 
en je eigen maken staan centraal. Zo versterk 
je concreet jouw impact op je omgeving.  

We helpen je succesvolle ecosystemen te 
bouwen rond jezelf en je project, beweging of 
organisatie. En zo de echte bruggenbouwer 
te zijn die onze nieuwe organiseringen zo 
hard nodig hebben.
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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 nodigen we uit? 

   Mensen die bewust willen werken aan het versterken van hun team en hun 
partnerships, zowel binnen hun organisatie als tussen organisaties. 
    
Bewuste en verantwoordelijke leiders uit profit en non-profit organisaties, 
beleidsmakers, publiek ontwikkelaars, hr managers, 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 je eigen praktijk, de ambities die je koestert of 
het initiatief waar je bij betrokken bent en je verantwoordelijk voor weet 
onderdeel te maken van je leren tijdens de 3 dagen. 
    
Voorafgaand aan deelname spreken we jouw vraagstuk en context met je 
door om goed te begrijpen waar je staat en wat jouw 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.

Het is meer dan ooit tijd om samen te 
doen!



Trainers

Praktische Zaken 

Data 
dinsdag 6 oktober 9.00 uur tot en met 17.00 uur donderdag 8 oktober 2015 

Locatie 
De training vind plaats op Heerlijckyt van Elsmeren, te Geetsbets. Een prachtige, inspirerende plek in 
België, met (h)eerlijke keuken en veel natuur om in te struinen.  
www.heerlijckyt.org 

Kosten 
Profit 1675 euro, Non-Profit en ZZP 1475 euro excl. 21 % BTW  
voor het 3 daagse programma, 2 overnachtingen, maaltijden en trainingsmateriaal. Dit is op basis van 
een eenpersoonskamer met eigen badkamer. Een tweepersoonskamer kost p.p. 100 euro minder. 
Voorkeur kamer gaat op volgorde van inschrijving. 

Neem je een collega of co-creator mee dan krijg je 100 euro korting op je deelname prijs. Nog meer 
korting? Early bird korting van 100 euro geldt bij inschrijvingen voor 15 augustus 2015. 

Aanmelden 
Via deze link. Na aanmelding nemen we contact op voor een intakegesprek.  

Meer info? Kijk op artofparticipatoryleadership.org of mail sandra@qyo.nl.

Minouche Besters 
Stipo 

Sociaal innovator, facilitor 
van multi stake holder 
veranderprocessen, 
trendwatcher van sociale 
technologische 
vernieuwing. Coach in 
participatie, leiderschap en 
strategie. Trainer Publiek 
Ontwikkelen. 

Partner bij Stipo, team 
voor stedelijke 
vernieuwing. Onderzoeker 
online deeleconomie. 

@mbesters  | LinkedIN 

Lieven Callewaert 
Social Architects of Meaning 

Maatschappelijk uitdager, 
inspirator en co-creator 
van betekenisvolle 
samenwerkingsprojecten, 
coach in leiderschap en 
strategie. 

Steward Art of Hosting BE 

AoH trainer Europese 
Commissie,mede-oprichter 
van SAMglv, publiek 
ontwikkelaar van de 
Koningsmolen.  

@lievencal  | LinkedIN 

Sandra Gevaert 
QYO 

Passionate Professional,  
sociaal vernieuwer, co-
creator betekenisvolle 
samenwerking, 
coach in leiderschap 
en organisatieontwikkeling. 

Steward Art of Hosting NL 

Co-founder & bestuurslid  
One Million Snowflakes. 
Co-creator Value for All  
programma vanuit  
One Million Snowflakes 

@QueenSG | LinkedIN 

Jos Motmans 
Social Architects of Meaning 

Co-creator van coöperatief-
ecologisch ondernemer-
schap vanuit ‘goesting’. 
Actie-onderzoeker in 
leiderschap en organisatie 
ontwikkeling in de sociale 
en coöperatieve economie. 
Dialoog-bouwer en 
KernTalenten analist.  

Publiek ontwikkelaar van 
het leercentrum op de 
Koningsmolen. 
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