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Ben je op zoek naar nieuwe manieren van samenwerking over organisatiegrenzen heen of hoe je groepen met een

grote diversiteit tot verdieping en vernieuwing kunt laten komen? De Art of Particpatory Leadership speelt in op een

groeiende behoefte aan participatieve processen waarin mensen uitgenodigd worden om actief mee te doen en

vanuit hun intrinsieke motivatie verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen bijdrage aan de organisatie of het

grotere geheel.

De Art of Participatory Leadership gaat over het leiden, bijeenbrengen en betrekken van groepen. Je leert werken

met en vanuit een participatieve aanpak en hoe je in je eigen leiderschap stapt. Door het samenbrengen hiervan

praktiseer en ontwikkel je de kunst van participatief leiderschap. Een leiderschapsproces dat het persoonlijke

verbindt aan het grotere systeem waar mensen deel van uitmaken.

De Art of Participatory Leadership training wordt sinds 2014 twee keer per jaar georganiseerd in België op de

Heerlijckyt van Elsmeren te Geetbets.

De volgende training vindt plaats van 10 tot en met 12 juni 2020.

We starten woensdag om 9.00 uur ’s ochtends en eindigen vrijdag om 17.00 uur. Ook de avonden worden benut om

verhalen en ervaringen te delen of voorbereidingen te doen voor de volgende dag (licht programma). We eten

gezamenlijk. Mocht je op dinsdagavond een voorovernachting wensen dan kun je dat zelf rechtstreeks met de

Heerlijckyt van Elsmeren regelen.

JA, ik schrijf mij via Art of Participatory

Leadership rechtstreeks in

 

samen met Social Architects of Meaning (SAM)



Deze training laat je ervaren wat jouw impact is

op groepen mensen bij Participartory

Leadership. Het is een geweldige leerschool

waar naast theorie heel veel ruimte is om je

eigen bijdrage en rolinvulling beter te

doorgronden en te verfijnen. Deze training

daagt uit en beklijft!

--

Martine Sluijs – Programmamanager Provincie Utrecht

Voor wie?

Individuen en teams die bewust willen werken aan het versterken van hun partnership of team, zowel binnen de

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.

 

Door wie?

Lieven Callewaert

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.

Website Social Architects of Meaning (SAM) | lieven.callewaert@samglv.com

Neem een kijkje op onze kalender (heerlijckyt.org/ontwikkelen) voor

meer info over de inhoud en praktische details van dit programma.

Heerlijckyt van Elsmeren Weg op Halen 2 - 3450 Geetbets

www.heerlijckyt.org | tel: +32 (0) 11 69 68 75
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