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Deelnemer leergang Meesterschap in verbinding

Janneke Wolbers - HR Manager

‘verbinden is mijn werk’

Meesterschap in verbinding
Je houdt van je werk, je bent vaktechnisch sterk en het omgaan met mensen geeft je - meestal
- plezier en energie. Met het groeien van je verantwoordelijkheden merk je alleen dat, naast
kwaliteit op vak inhoud, je ook op relationeel gebied meer handvatten nodig hebt.
De sleutel voor veel vraagstukken ligt in de verbinding. Verbinding met de mensen om je
heen, met de organisatie waar je werkt en natuurlijk ook de verbinding met jezelf.
Zoek jij de rust en een optimale balans, investeer in je relaties!
Wil jij meer daadkracht en creativiteit, versterk de onderlinge samenwerking.
Verlang jij naar gewoon weer jezelf kunnen zijn, ga voor de verbinding!
Wil jij groeien in verbindingskracht? Zin om je relationele vermogen te versterken?
Kies voor de leergang Meesterschap in verbinding.

Wie zijn wij?
Sinds 2006 traint en begeleidt Vivento mensen en organisaties in verbinding. We hebben zelf
een achtergrond in diverse opleidingen, c.q. vakgebieden en werden gefascineerd door de
enorme invloed van goede relationele verbindingen. Immers, die maken of breken het gevoel

Actuele data

vivento.nl
Deze leergang
start jaarlijks

van voldoening én zijn bepalend voor de concrete resultaten van een organisatie.
Mensen zijn relationele wezens en bedoeld om zich te verbinden. In de verbinding met
de ander kom je werkelijk tot je recht. Dat is waar wij als Vivento in geloven. Vanuit deze
overtuiging kijken wij anders naar mensen.
We kijken graag door de 4V bril. Een bril die zicht geeft op wat mensen ten diepste beweegt.
Ieder mens heeft namelijk een grote behoefte aan: Veiligheid, Vertrouwen, Verbinding en
Vrijheid.

Data en kort programma
Intake

Dag 1

Dag 2

• P ersoonlijke intake
• L eerdoelen bepalen
• B eeldvorming leergroep

De 4 V’s:
Bouwen aan verbinding

Bateson:
De verbindingen in jezelf

• E lkaar leren kennen
• M et het instrument van de 4V’s

• D e relaties tussen indentiteit,

Eén Vivento trainer/leercoach
begeleidt alle dagen. Afhankelijk van
het onderwerp en de grootte van de
groep komt daar eventueel een andere
Vivento trainer bij.

leren bouwen aan veiligheid en
vertrouwen

intenties en gedrag: wie ben ik, wat
ik en wat doe ik?

• M et Bateson anderen motiveren op
diepere niveaus

Door aan veiligheid en vertrouwen te bouwen, gaan

Opzet van de leergang

mensen zich verbinden. Vrijheid is het logische gevolg.

Zoals gebruikelijk binnen Vivento, zijn de invalshoeken

Vrije mensen zijn ondernemender, creatiever en nemen hun

verrassend en origineel en werken we in een kleine groep

verantwoordelijkheid. Zo komen mensen meer tot hun recht

(maximaal twaalf deelnemers). In inhoud en proces laten we

en ontstaat er een prachtige flow in organisaties.

ons inspireren door een christelijk mensbeeld. De leergang
is mede gebaseerd op materiaal van Arie de Rover, Hans

Voor wie?

Groeneboer en Michelle van Dusseldorp. In het programma

Je wilt je als persoon en als professional verder bekwamen in

maken we gebruik van het Vivento leerboek ‘De kracht van

mensrelaties. Daarbij zoek je geen doos met manipulatieve

verbinding’. Dit boek wordt vooraf aan de leergang aan iedere

trucs en handigheidjes, maar een integere benadering met

deelnemer toegezonden.

diepgang.

Eerdere deelnemers waarderen onze leergangen vanwege:

Je wilt in de spiegel kijken, want mensenkennis kan niet
zonder zelfkennis. Je wilt je bijvoorbeeld bekwamen in:

•
• g ericht vertrouwen opbouwen met een klant
• m et meer lef een medewerker confronteren
• b eïnvloeden, maar zonder te manipuleren
• é chte interesse opbrengen voor de ander
• leren begrijpen: waarom reageer ik altijd zo?
• reflectie op jouw doelen met en in je relaties
m
 eer veiligheid creëren op de werkvloer

• g evarieerd aanbod uit verschillende disciplines:

organisatiekunde, antropologie, psychologie, relationele
wetenschap

• d e kwaliteit van interne trainers
• individuele intake en individuele leerdoelen
• e rvaringsgericht leerproces
• m aatwerk op ondernemer- en manager thema’s
• b uddysysteem (koppeling aan andere deelnemer)

Na ‘Meesterschap in Verbinding’ kun je je persoonlijke

De leergang is bedoeld voor o.a. managers, ondernemers, HR-

ontwikkeling vervolgen door deel te nemen aan 4V Inspiratie

adviseurs en ZZP-ers. We brengen deze mensen bewust samen

Ateliers, persoonlijke coachings- en/of verdiepende modules.

vanuit allerlei sectoren (zowel profit als non-profit).
Word ook meester in verbinding!

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Integratief:
Luisteren naar anderen
en jezelf

Contextueel:
De invloed van de generaties

Meesterschap in
verbinding

• M et integratieve psychologie leren

• V ierdemensionaal met mensen

• B ouwen aan Verbinding in eigen

•

•

• Intro 4V scan

luisteren op meerdere niveaus

M
 eerstemmigheid: wie heb ik aan
de lijn?

werken

K
 iezen voor relationele of
functionele verbindingen

team

Overige informatie

Resultaten
Eerdere deelnemers van Vivento leergangen zeiden:

• ‘Dit is niet goed uit te leggen: het is echt anders dan een training, het is veel meer

Locatie:

• ‘De opgedane mensenkennis kan ik direct toepassen in mijn dagelijkse praktijk als

onze prachtige locatie in het landhuis van

dan intervisie, het is een typisch Vivento ding.’
leidinggevende.’

• ‘Mijn gesprekken zijn effectiever, ik kom sneller bij de kern van het probleem.’
• ‘De leergang werpt elke dag zijn vruchten af in mijn eigen leven en in mijn relaties.’
• ‘Een beschamende ontdekking: ik dacht dat ik goed kon luisteren’.
• ‘Ik heb veel meer rust in mijn werk als ondernemer en kan er gewoon echt voor de
ander zijn.’

• ‘Ik heb geleerd om vragen te stellen, gericht op het hart, niet alleen op het hoofd.’
• ‘Ik ben niet voor alles en iedereen verantwoordelijk en heb nu de rust om te kiezen

In principe wordt de leergang gehouden op
Landgoed Hezenberg te Hattem.

Benodigde investering

• € 1.850,- voor deelname aan deze
leergang.

• € 395,- voor overige kosten zoals

materialen, accommodatie, enzovoorts.

De bedragen zijn exclusief btw.

voor de zaken die er echt toe doen.’

• ‘Mijn mensen zijn nog steeds verbaasd...’
lees meer referenties op www.vivento.nl/referenties

Aanmelding
Behoefte aan meer informatie, ervaringen
of heb je vragen?
Bel of email Bram Beute op 06 215 987 56
of bram@vivento.nl.
Direct aanmelden?
Dit kan via info@vivento.nl.

Hezenberg 6, 8051 CB Hattem | Tel 038 477 05 60 | info@vivento.nl | www.vivento.nl

