Programma De Juiste Maat 2019-2020
Module 1
do 31 okt 14.00 u t/m
za 2 nov 14.00 u
Centrum Athanor, Lochem

De weg van de Held
Als leider vooropgaan, vanuit vertrouwen het onbekende in. Waar sta
je in je leiderschap? Zicht krijgen op de weg die je tot nu toe hebt
afgelegd en de weg die voor je ligt. Waar ‘leid’ je, en waar ‘lijd’ jij?
Ruimte maken voor de dieperliggende ontwikkelwens als beginpunt
voor verandering. De bron van vertrouwen staat in deze module
centraal.
Begeleiding: Reyke zwartjes / Monique van Laerhoven

Module 2
do 12 dec 14.00 u t/m
za 14 dec 14.00 u
Centrum Athanor, Lochem

De zoektocht van de Alchemist
De buitenwereld als spiegel van je binnenwereld, volgens de
alchemistische wet: ‘zo binnen, zo buiten’. Onderscheid maken tussen
de houding die je hebt aangenomen en je oorspronkelijke, authentieke
kern. Het ‘Grote Werk’ als jouw levensproject om in je leiderschap het
beste van jezelf naar voren te halen. De bronnen van zelfonderzoek en
verantwoordelijkheid staan centraal in deze module.
Begeleiding: Monique van Laerhoven

Module 3
do 6 feb 14.00 u t/m
za 8 feb 14.00 u
Kloosterhotel ZIN, Vught

De stem van de Profeet
Naar buiten brengen wat er in je leeft en spreken vanuit
waarachtigheid. Onderzoek naar de primaire reactie op de tegenkracht
die je dan ontmoet. Via de oosterse vechtkunst leren hoe je in contact
kunt blijven terwijl je strijdt en vol inzet. Waarachtigheid en
mededogen staan in deze module centraal.
Begeleiding: Reyke Zwartjes en Stijn Rost van Tonningen

Werkbezoeken
di 25 februari & do 5 maart

Op bezoek bij een groepsgenoot en iemand anders bij jou. Je helemaal
verdiepen in de wereld van de ander: hoe geeft hij leiding en hoe wordt
zijn leiding ontvangen door zijn omgeving?

Presentaties werkbezoeken
woe 18 maart
10.00 - 20.00 u
Kloosterhotel ZIN, Vught

Je werking op je werk
Terugkoppeling van de werkbezoeken. Gaan staan de positie van de
Profeet en het geleerde uit module 3 toepassen. Feedback geven en
feedback ontvangen, hoe doe jij dat?
Begeleiding: Reyke Zwartjes

Intensieve Retraite
di 7 april 14.00 t/m
vrij 10 april 14.00
De Morgenstern, Barchem

Ontmoeting met de Kluizenaar
In de bedding van een retraite in stilte en leegte luisteren naar je
diepste wensen en angsten. Beschouwen en de balans opmaken.
Doordringen tot de kern van jouw persoonlijke levensopdracht,

leiderschap en bezieling. Open ruimte waarin je in alles uitgenodigd
wordt om tot in- en ommekeer te komen. Het lege midden staat
centraal.
Begeleider: Hans Wopereis

Individueel gesprek
ma 11 of di 12 mei

Een individueel tussengesprek met één van de begeleiders over het
verloop van je ontwikkeling
Reyke Zwartjes en Monique van Laerhoven

Module 4
do 28 mei 14.00 t/m
za 30 mei 14.00
Centrum Athanor, Lochem

De Koning en het volk
Wie werkelijk leiding wil nemen moet zich ook kunnen laten leiden.
Hoe reageer je op autoriteit? Welke beelden over autoriteit staan je
nog in de weg om vanuit gelijkwaardigheid je leiderschap in te kunnen
zetten. Je leiderschap dienstbaar maken aan een groter geheel.
Kringbewustzijn en leiderschap staan in deze module centraal.
Begeleiding: Monique van Laerhoven

Module 5
do 2 juli 14.00 t/m
za 4 juli 14.00
Centrum Athanor, Lochem

De magie van de Kunstenaar
Je bezieling, inspiratie en visie tot leidraad maken in jouw leiderschap.
Je uniciteit helemaal tot in de vorm uitdrukken en daarmee anderen tot
inspiratie zijn. Presentatie wat dit leertraject je heeft opgeleverd en
nieuw zicht op de toekomst. Bezieling staat deze module centraal
Begeleiding: Monique van Laerhoven en Reyke Zwartjes

