organisatieopstelling
ANDERS KIJKEN NAAR JE TEAM

teamvraagstukken bekijken
vanuit de dynamiek van het systeem
geeft zicht op de invloedrijke onderstroom

Ben jij

Wil jij

een team of samenwerkingsverband
met een vraagstuk
geïnteresseerd in wat de dynamiek van het
systeem te zeggen heeft

systemisch kijken naar vragen rond
- samenwerking
- eigenaarschap
- (sub)groepsvorming
- (voorgenomen) koersverandering
- uitbreiding of inkrimping
- locatie- of naamsverandering

Apart wil iedereen het beste, maar als geheel
gebeurt er ineens iets anders. Hoe komt dat?
We willen uitbreiden, iets houdt ons tegen,
maar weten niet wat. Wat zien we niet?

Je team, organisatie of samenwerkingsverband bekijken als een systeem maakt de onderstroom
en de invloed van die onderstroom op het gedrag van alledag zichtbaar.
In een workshop van een dagdeel kijken we ‘met een systemische bril’ naar de vraag en de
invloed van de onderstroom. We starten met een korte uitleg wat systemisch kijken inhoudt, we
verzamelen informatie over de vraag en we doen oefeningen en/of een organisatieopstelling om
te zien en te ervaren wat er in/rond het team als systeem aan de hand is.
We werken met woorden en ook zonder woorden. De ervaring leert dat juist door zonder
woorden te werken, we met elkaar verrassend snel naar de kern gaan en inzichten meer
binnenkomen en beklijven.
contact en investering
We starten met een vrijblijvend intakegesprek.
Welkom via info@ruimtevoorhelden.nl 06 24 548 748.
€ 750,00 excl. 21% BTW voor een workshop van een dagdeel op locatie.
Excl. een eventuele kostenvergoeding voor externe representanten, indien wenselijk.
Het is ook mogelijk de workshop op locatie bij Ruimte voor Helden te doen.
Ruimte voor Helden (1999)
is een community voor het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van het potentieel van mensen en
samenwerkingsverbanden. Als community ontwikkelen en bouwen we Levendige Samenwerkingsverbanden.
Yvonne Versteeg is arbeids- en organisatiepsycholoog, systemisch opsteller en bio-energetisch analytisch
therapeut. Zij heeft jarenlang als (interim) directeur gewerkt in de dienstverlenende sector. Zij heeft zich
verder ontwikkeld als coach, trainer, opsteller en begeleider van bijeenkomsten en veranderingstrajecten.
Mensen omschrijven Yvonne als sprankelend en direct, zij (over)ziet wat passend is en brengt dit in contact
en met humor in.
Marc Verheij is van origine stedenbouwkundige en heeft veel ervaring als leidinggevende, projectmanager,
coach en begeleider van intervisiegroepen en teams. Marc is gecertificeerd coach, systemisch opsteller en
core-energetisch therapeut. Mensen omschrijven Marc als rustig en vertrouwd, hij brengt vanuit vertraging
en reflectie, scherpte en actie.

info@ruimtevoorhelden.nl

06 24 548 748

www.ruimtevoorhelden.nl

