
Art of 
Hosting

Hoe bouw je in deze tijden van 
verandering een omgeving waar-
in je met elkaar in vertrouwen 
werkt aan een zinvolle en geza-
menlijke toekomst? Hoe creëer 
je een veilige omgeving, waarin 
ruimte ontstaat voor het delen 
van ideeën en het oproepen van 
de collectieve wijsheid? Art of 
Hosting speelt hierop in. 



1.  
Wat en  
waarom? 

Veranderende tijden brengen 
nieuwe manieren van leiderschap 
met zich mee. Als we in de toe-
komst succesvol willen zijn en 
met elkaar willen blijven werken 
buiten de geëffende kaders om, 
zijn nieuwe vaardigheden essen-
tieel. 



Art of Hosting
De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit tevoren. Deze veranderingen maken het onmo-
gelijk om te voorspellen hoe de maatschappij er over tien jaar zal uitzien en wat dit betekent voor 
je omgeving en de organisatie waarin je werkt. Er is een groeiende behoefte aan nieuwe manieren 
van  leidinggeven en samenwerken buiten de geëffende kaders. 

Leiden en leren
De complexe en snelle veranderingen vragen van 
ons dat we in iedere situatie verschillende stijlen van 
leiden en leren kunnen toepassen. Hoe creëren we een 
omgeving waarin iedereen zich uitgenodigd voelt tot 
bijdrage aan de verandering?

Collectieve intelligentie 
De Art of Hosting speelt hierop in. Je leert hoe je de 
collectieve intelligentie kunt oproepen om samen te 
bouwen aan nieuwe inzichten in vraagstukken van 
jezelf en die van anderen. Deze worden vanuit per-
soonlijk leiderschap opgenomen en uitgevoerd (ma-
nifestatiekracht). Je levert hiermee een bijdrage aan de 
organisatie en aan het grotere geheel.

Krachtige werkvormen 
Je gaat actief aan de slag met een grote variëteit aan 
tools, afkomstig uit de meest krachtige werkvormen
zoals Open Space, World Cafe, Circle Practice, 

Collective Story Harvesting, Appreciative Inquiry, 
Pro-action Cafe en zelfsturende organisatie. Deze 
instrumenten zet je in om met groepen te werken, 
effectieve vergaderingen te houden en het activeren 
van collectieve intelligentie in groepen van 3 tot 1.000 
mensen. Je leert de belangrijkste methodieken achter 
de systemische transformatie, innovatie en procesont-
werp. 



It is not what the vision is but what it does, 
that is important.

Peter Senge

“
”



2.  
Dit maak  
je mee

Je stapt in een ervaringsgerichte 
training waarin je met de aan-
gereikte krachtige werkvormen 
uitgenodigd wordt om in een 
veilige omgeving, collectief te 
werken aan de eigen ingebrachte 
vraagstukken. 



Dit maak je mee 
Tijdens de training sluiten we zo dicht mogelijk aan bij de belevingswereld en het handelen van 
de deelnemers. Dit doen we door de inbreng van eigen ingebrachte praktijkcases, waardoor het 
geleerde meteen wordt verbonden aan de werkelijke situaties zoals de deelnemer ze in de praktijk 
ervaart. Je wordt uitgenodigd om tijdens deze training deelnemer en leerling te zijn. 

Uitnodiging tot leren 
Een belangrijke voorwaarde in aanvang van de trai-
ning Art of Hosting is dat er een veilige en rijke leer-
omgeving wordt  gecreëerd (hosting). Gedurende drie 
en een halve trainingsdag word je geleid door een Art 
of Hosting proces waar je het volgende leert: 

* processen en methodieken van Art of Hosting;
* het hosten van de processen;
* met de opgedane kennis werk je gezamenlijk aan 
praktijkcases. 

Harvesten 
Na drie intensieve dagen reflecteer je op de vierde dag 
over de opbrengst (harvest). Je focust op de essentie, 
patronen en rode draad en vertaalt deze nieuwe bete-
kenis naar de juiste context (sense-making) in je eigen 
omgeving en/of organisatie. 



 When organizations are built not on implicit mechanisms    
of fear but on structures and practices that breed trust and    

responsibility, extraordinary and unexpected things start 
to happen.

Frederic Laloux

“

”



3. 
Waarom 
meedoen?

Je bent op zoek naar nieuwe, 
effectieve manieren van organi-
seren, innoveren, interactie en 
conversatie en wilt het geleer-
de direct kunnen toepassen op 
vraagstukken van jezelf en die 
van anderen.  



Waarom meedoen? 
Je gelooft in collectieve intelligentie en wilt leren hoe je deze intelligentie kunt inzetten. Je wilt 
weten wat de nieuwste en meest krachtige werkmethoden zijn en hoe je ze kunt inzetten. Je werkt 
bij voorkeur in een interactieve omgeving. Een omgeving waarin ruimte en veiligheid wordt gecre-
eerd om te werken aan eigen ingebrachte praktijkcases met de aangereikte werkmethoden. 

Leren, oefenen, ervaren en oogsten
Tijdens de training Art of Hosting wordt er aandacht 
besteed aan de volgende onderwerpen:

• nieuwe organisatieconcepten voor de 21e eeuw;
• de aanpak van mechanisch naar een levend sys-

teem;
• relevantie van heelheid: moed, eerlijkheid en 

kwetsbaarheid;
• praktijk en leiderschap voor het bouwen van leren-

de communities;
• persoonlijk leiderschap en het werken met wat 

zich aandient en ontwikkelt;
• creëren van ‘holding space’ waarin mensen uit-

genodigd worden om hun volle potentieel in te 
zetten;

• de kunst van ‘harvesting’: betekenis geven aan 
conversaties die in het teken staan van ontwikke-
ling, leren en groei. 

Wat neem je mee na afloop?
Je kent de voordelen van verschillende krachtige werk-
vormen (o.a. World Cafe, Open Space, Circle Practice, 
Collective Story Harvesting) en hoe je ze kunt toepas-
sen op vraagstukken in jouw omgeving. 
Door de praktische invulling van de training ben je in 
staat om zelf de toekomst aan te pakken en nieuwe, 
effectieve bijeenkomsten, vergaderingen en conversa-
ties te hosten.
Je krijgt inzichten en input voor je eigen projecten. Je 
weet hoe je harvest, sense-making en hoe je het omzet  
in acties.



4. 
Je trainer

Lucy Herlaar



Lucy Herlaar
Lucy heeft ruime ervaring in het internationale bedrijfsleven. Zij heeft sinds de start van haar carrière voor een groot aantal mid-
delgrote bedrijven en multinationals gewerkt. Lucy is partner van Herlaar Business Coaching. Zij houden zich bezig met trans-
formatieprocessen en nieuw leiderschap binnen organisaties. Zij maken daarin onder andere gebruik van de methodieken, 
processen en werkwijzen die zijn samengebracht binnen Art of Hosting. Daarnaast coacht zij mensen individueel in persoonlij-
ke- en leiderschapsontwikkeling. 



5. 
Aanmelden
Geïnteresseerd in de training? 
We zien je inschrijving graag  
tegemoet. Bezoek voor data en  
inschrijven www.heteerstehuis.nl.  

Investering 
Investering: € 1.595,- (excl. BTW en  
verblijfkosten in het hotel).

Vragen? 
Neem gerust contact met ons op.  
 
Bel: 030 - 677 25 13   
Mail: contact@heteerstehuis.nl 

Met dank aan Ante de Weerd voor de 
foto’s.

Inschrijven


