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Wholeness 

 

* 2e deelnemer van hetzelfde bedrijf, helft van de prijs 

* per groep max. 20 deelnemer 

 

1. Probleemstelling waar het bedrijf tegenaan loopt 
 

De wholeness module gaat in op het minder zichtbare, meer even krachtige aspect van de 

organisatiecultuur. Cultuur is hoe dingen gedaan worden, zonder dat mensen erover hoeven na te 

denken. Het is iets dat in de lucht zit en dat bezoekers oppikken wanneer ze door de gangen van een 

organisatie lopen. Vaak kunnen we de vinger er niet op leggen op iets in het bijzonder, en toch is alles 

tot op zekere hoogte veelzeggend. Bijvoorbeeld hoe de kantoren zijn ingericht, waar mensen over 

praten, de grapjes die ze maken, hoe mensen met belangrijke en kleinere taken omgaan, hoe mensen 

reageren op goed en slecht nieuws. 

Om een gezonde menselijke en duurzame cultuur neer te zetten, is het noodzakelijk dat mensen zichzelf 

kennen en kunnen inzetten.  

Het rationele wordt boven alle vormen van intelligentie geplaatst, op de meeste werkplekken voelen de 

emotionele, intuïtieve en spirituele kanten van onszelf niet welkom, niet op hun plek. Organisaties zijn 

grotendeels in de ware betekenis van het woord, zielloze plekken. Plekken die geen gastvrijheid bieden 

aan onze diepere kern en de geheime verlangens van onze ziel.  Wat is de reden waarom we zoveel van 

onszelf niet meebrengen naar ons werk? 

En wat is de schade hiervan?  

Er is sprake van samenzwering van angsten die zowel geld voor werknemers als voor hun organisaties. 

Organisaties zijn bang dat als mensen zichzelf compleet mee zouden brengen naar hun werk, met hun 

buien, hun eigenaardigheden en kleren die ze in het weekend dragen, dat snel op chaos zou uitlopen.  

Het lijkt in onze cultuur veel beter om geen risico’s te nemen en je binnenste kern te verschuilen achter 

een professioneel masker.  

- slechte werksfeer 
- geen gemotiveerde werknemers 
- burn-out / bore out 
- veel spanningen die tot conflicten en een slechte samenwerking leiden 
- weinig effectiviteit 
- weinig rendement  
- vermoeide werknemers 
- geen tot weinig werkplezier 
- geen vertrouwen in de leidinggevende/directie van het team/organisatie  
- er heerst een onmenselijke cultuur in de organisatie 
- werknemers zijn vervreemd van zichzelf, van collega’s en de organisatie 

Prijs 

€ 387 excl. BTW 
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- werknemers werken vanuit isolatie en niet vanuit samenwerken 
- veel werknemers durven zichzelf niet zijn of tonen op het werk 
- veel verloop op de werkvloer 
- langdurig afwezigen  
- moeilijk tot creatieve en innovatie oplossingen komen 
- weinig verantwoordelijkheid 

 
 

2. Omschrijving inhoud training 
 

Deze module vormt de basis van alle andere modules.  

Hier leggen we de fundamenten neer voor een bedrijfscultuur waarin mensen zich veilig voelen en 

zichzelf kunnen zijn. Een fundament van vertrouwen.  

Hier leren deelnemers wat het betekent hoe ze dit zelf kunnen installeren en verantwoordelijkheid voor 

kunnen opnemen.  

Een cultuur waar mensen zichzelf, anderen en de organisatie gaan vertrouwen.  

Een cultuur waarin elke deelnemer leert dat alles begint bij zichzelf.  

Elke deelnemer leert het verschil tussen draagkracht en daadkracht en wat ze meer te voeden hebben 

om in balans te zijn.  

Deelnemers krijgen inzicht in waar ze nu staat in hun leven/werk en waar ze graag zouden willen staan. 

Ze ontdekken wat ze hiervoor nodig hebben en hoe ze dit gaan kunnen bereiken.  

Elke medewerker maakt hier een eerste stap naar het mede ondernemerschap in de organisatie.  

Het mede eigenaar zijn van de organisatie, van hun eigen leven en hoe ze op een gezonde manier in 

hun werk kunnen staan.  

Zonder over hun grenzen te gaan, zichzelf voorbij te lopen, verloochenen of verliezen.  

Elke deelnemer leert in deze module hoe hij/zij zichzelf kan leren trainen in het oog van de storm. En 

hoe meer ze getraind zijn, hoe groter hun toegevoegde waarde zal worden. Hoe meer zingeving, geluk, 

werkplezier zullen ervaren.  

Je leert ontspannen en toch intens te leven.  

De training nodigt deelnemers uit écht aanwezig te zijn 

Hoe meer het mogelijk is om echt een toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de organisatie. Vanuit 

een cultuur van vertrouwen kan er  

Hoe meer heelheid, hoe meer vertrouwen is ingebed in de cultuur van een organisatie hoe meer 

levensenergie, vreugde, compassie en een gezonde samenwerking kan ontstaan.  
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Deelnemers die de module trainen worden uitgenodigd om te aanvaarden dat bewustzijn evolueert. 

Dat er in de evolutie een stuwende kracht is in de richting van een steeds complexere en subtielere 

manieren zijn om met de werkelijkheid om te gaan. Deze overgang kan enkel gebeuren wanneer we ons 

los kunnen zien van ons eigen ego. Door van op een afstand naar ons ego te kijken, kunnen we plotseling 

zien hoe angsten, ambities en de verlangens ervan vaak ons leven bepalen. We kunnen leren onze 

behoefte om overal grip op te hebben, om een goede indruk tea maken, om mee te doen, zo klein 

mogelijk maken. We vallen niet langer samen met ons ego en laten zijn angsten ons leven niet langer 

reflexmatig beheersen.  

Intussen creëren we ruimte om te luisteren naar de wijsheid van anderen, diepere liggende delen van 

onszelf.  

Je kan het bedrijf niet verder brengen dan waar je zelf staat. Een uitgangspunt voor deze module, hoe 

dieper je jezelf kent, hoe gezonder je bedrijf kan groeien. 

In de plaats van angst leren deelnemers het vermogen om te vertrouwen op de overvloed van het leven. 

Geïnspireerd op alle wijsheid tradities die ons een diepe waarheid voorhouden dat er in wezen twee 

fundamentele verschillende manieren zijn om te leven: ofwel in schaarste/angst. Of wel in overvloed en 

vertrouwen. 

In deze module steken we de kloof over en leren deelnemers hun behoefte om andere mensen en 

gebeurtenissen te controleren. Ze leren, ook als er iets onverwacht gebeurt of als er vergissingen 

gemaakt worden, dat het goed komt, dat het leven ons dan een kans heeft gegeven om te leren groeien. 

Hier start de eerst les in een wendbare en flexibele organisatie te zijn.  

Deelnemers leren hun eigen innerlijke kompas ontdekken. 

In plaats van besluiten buiten zichzelf te leggen, bij de ander te leggen, leren deelnemers hoe ze een 

eigen intern anker kunnen zijn voor zichzelf.  

Ze leren zich richten op hun eigen innerlijke beleefde juistheid: lijkt deze beslissing de juiste? Ben ik 

hiermee trouw aan mezelf? Klopt dat met wie ik voel dat ik geroepen ben te worden? Kan ik hiermee 

iets betekenen voor de wereld?  

Bij minder angsten van het ego zijn we in staat beslissingen te nemen die misschien riskant lijken, 

waarvan we niet alle mogelijke gevolgen hebben afgewogen, maar die resoneren met een diep gevoelde 

innerlijke overtuiging.  

Deelnemers ontwikkelen in deze module een gevoeligheid voor situaties die niet helemaal goed voelen, 

wat een voorloper is om in de module voor S3 te leren navigeren via spanning.  

Deelnemers leren zichzelf uit te spreken en actie te ondernemen, zelfs bij tegenstand of bij 

ogenschijnlijk weinig kans op succes, vanuit een besef van integriteit en authenticiteit.  

Erkenning, succes, welvaart worden beschouwd als prettige ervaringen maar ook als verleidelijke 

valkuilen van het ego. In deze module streven we niet naar erkenning, succes, welvaart en erbij horen 

om een goed leven te kunnen leiden. We streven naar een goedgeleefd leven, met als mogelijke 

consequentie erkenning, succes, welvaart en liefde.  

Deelnemers krijgen het perspectief om het leven als een reis van zelfontplooiing te zien.  
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Het ultieme doel in het leven is niet om succesvol of geliefd te zijn. Maar om de meeste waarachtige 

uitdrukking te worden van wie we zijn, om een authentieke eigenheid te bereiken, de mensheid en onze 

wereld van dienst te zijn. In deze module wordt het leven beschouwd als een reis van persoonlijke en 

collectieve groei in de richting van onze ware natuur.  

Door deze basis te leggen, kunnen we in de purpose module dieper in gaan op het luisteren naar hoe 

het leven door ons wil geleefd worden.  

Wanneer we het leven zien als een reis naar zelfontplooiing van onze ware natuur, kunnen we 

zachtmoediger en realistischer naar onze beperkingen kijken en vrede hebben met wat we zien. 

Deelnemers leren veroordeling in te ruilen voor compassie en waardering.  

Hiernaast leren deelnemers hoe ze soepel kunnen omgaan met tegenspoed.  

Een nieuws perspectief wordt wakker gemaakt. Er bestaan geen fouten maar enkel ervaringen die ons 

wijzen op een diepere waarheid over onszelf en de wereld.  

Een grote shit in onze mindset en bewustzijn! Omdat deelnemers het gewend waren obstakels in het 

leven te zien als oneerlijke beschikkingen van het lot. We reageren dan met boosheid, schaamte of 

verwijten en deze gevoelens snijden ons af van anderen en onszelf.  

In deze module worden struikelblokken gezien als de manier waarop het leven ons iets leert over onszelf 

en de wereld. Deelnemers leren hoe ze zich emotioneel kunnen reguleren en zijn bereid boosheid, 

schaamte en verwijten vrij te geven. Ze leren dat dit nuttige schilden waren voor het ego maar slechte 

leraren voor onze ziel.  

Deelnemers leren dat ze zelf een rol hebben gespeeld bij het creëren van het probleem en vragen wat 

ze ervan kunnen leren zodat ze kunnen verder groeien en voorbij deze obstakels kunnen gaan.  

Ze leren hoe ze via kleine aanpassingen zichzelf kunnen bijsturen.  

Ooit was persoonlijke groei bedreigend, er ontstaat nu een plezierige spanning op onze reis naar 

persoonlijke groei en heelheid.  

De gehechtheid aan resultaten vertroebelt het vermogen om de werkelijkheid helder te zien.  Te midden 

van de stapels informatie die bedoeld zijn als basis voor complexe besluiten, kan ons informatie ontgaan 

die niet past bij ons wereldbeeld of bij de toekomst die ons ego heeft voorzien en waaraan het gehecht 

is, vaak waren de tekenen volop aanwezig en hebben mensen toch aanwijzingen genegeerd. In deze 

module leren deelnemers minder gehecht te raken aan resultaten en leren ze onprettige waarheden te 

verdragen, accepteren.  

Daarom kan het rationele denken nu zorgvuldiger gebruikmaken van data. Voorbij de feiten en de cijfers 

behoren de cognitie in dit stadium een breder scale van bronnen aan om te goede besluitvorming te 

komen. 

Je haalt het ego en het drama eruit, wat dienend is voor een latere module over besturingssystemen 

waarin we leren werken met de techniek consent besluitvorming.  

Deelnemers leren werken met de wijsheid van hun emoties.  

Wat maakt dat ik kwaad, bang, ambitieus of opgewonden ben? Wat brengt dat aan het licht over mij of 

over de situatie die zich ontvouwt?  
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Daarnaast leren deelnemers werken met de wijsheid van hun intuïtie. Een spier dat getraind kan 

worden. Precies zoals het logisch denken, als we aandacht geven aan het leren schenken aan onze 

ingevingen, er respect voor hebbe, ze uitvragen op zoek naar de waarheid en de adviezen die ze zouden 

kunnen bevatten, zullen er vaker intuïtieve antwoorden komen.  

We hebben toegelaten dat ons drukke ego de zachte stem van onze ziel overtroefd heeft. In onze 

cultuur verheerlijken we vaak het denken en verwaarlozen we het lichaam; we waarderen vaak het 

mannelijke boven het vrouwelijke, we zijn het gemeenschapsgevoel en onze aangeboren verbinding 

met de natuur kwijtgeraakt.  

Met deze module komt er een diep verlangen naar heelheid – het bij elkaar brengen van het ego en de 

dieper gelegen delen van het zelf; het integreren van geest, lichaam en ziel. Het ontwikkelingen van 

zowel de vrouwelijke als de innerlijke mannelijke aspecten.  

Deelnemers leren heel zijn in relatie met anderen en het herstellen van onze beschadigde relatie met 

het leven en de natuur.  

 

3. Omschrijving doelstelling training en impact op de organisatie  
 

- deelnemers zijn zich bewust van waar de lek in hun energie zit en hoe ze deze zelf kunnen 
herstellen 

- deelnemers begrijpen wat radicale verantwoordelijkheid echt betekent en dat dit start bij het 
reguleren van zichzelf, bij vertragen, bij stil te staan  

- dingen bij naam noemen 
- meer energie 
- informatie kan in de organisatie meer open gedeeld worden en hiermee wordt verantwoordelijk 

om gegaan 
- deelnemers zullen een hogere tolerantie hebben voor het maken van fouten bij zichzelf en 

anderen 
- de cultuur zal innoverend worden 
- deelnemers zullen meer loyaal zijn t.o.v. afwezigen 
- deelnemers worden ‘echt’ en eerlijk in het contact met zichzelf en anderen wat de hele 

werksfeer veiliger maakt 
- er is een hogere graad van commitment  
- wat eerst onmogelijk leek in het bedrijf kan nu mogelijk gemaakt worden omdat medewerkers 

op een veel gezondere manier in hun werk zullen staan.  
- op minder tijd meer resultaten bereiken  
- medewerkers zullen meer zelfvertrouwen ervaren  
- medewerkers leren hun eigen valkuilen en blokkades opheffen 
- medewerkers zullen meer tijd ervaren voor zaken waar ze echt blij van worden, die hen echt 

energie geven  
- medewerkers leren zichzelf opladen zonder dat ze koffie of extra slaap hiervoor nodig hebben.  
- deelnemers leren hun angst van het ego temmen en wat grote positieve impact hiervan is op 

hun leven 
- deelnemers ontdekken wat ze zelf kunnen doen om een cultuur waarin heelheid, veilige en 

warme werkomgeving, het overwinnen van opdeling, constant leren en groeien, moeiteloos 
omgaan met relaties en conflicten, mee te kunnen realiseren.  
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- Deelnemers starten aan hun proces van zelfontplooiing waardoor de organisatie op een 
ongekende manier gezond kan verder groeien 

 

Het temmen van het ego, waar deze module echt op gericht is, heeft vergaande repercussies op de 

manier waarop we organisaties structureren en leiden.  

Tegenwoordig kunnen we veel van de problemen in ondernemingen teruggebracht worden tot 

gedragingen die worden ingegeven door bange ego’s: intriges, bureaucratische regels en procedures, 

eindeloze vergaderingen, dingen kapot analyseren, informatie oppotten, stiekemdoenderij, 

wensdenken, problemen negeren tot ze hopelijk weggaan, gebrek aan authenticiteit, aparte 

koninkrijkjes, onderlinge strijd, besluitvorming uitsluitend aan de top,… 

Minder gedreven ego organisaties, kunnen deze kwalen achter zich laten.  

In het algemeen gesteld, wordt de relatie met macht zeer fundamenteel getransformeerd. Waar 

vertrouwen de plaats inneemt van angst. Hierdoor wordt de structuur uitgedaagd zichzelf te gaan 

heruitvinden. Er zullen belangrijke vragen aan bod komen zoals: Zullen we alle regels, beleidsplannen, 

gedetailleerde budgetten, targets en wegenkaarten nodig hebben die moderne leiders een gevoel van 

grip geven op hun bedrijf? Wie weet zijn er veel simpelere manieren om organisaties te leiden wanneer 

de angsten van het ego weg zijn?  

 

4. Methodologie die gebruikt zal worden tijdens de training 
 

Talloze academische studies hebben de sterke koppeling gemaakt tussen cultuur en resultaten 

geconstateerd en toch wijzen veel mensen cultuur nog altijd af als ‘soft’.  

Als je ophoudt in de cultuur te investeren, krijgt de structureel ingebouwde of vroegere hiërarchie vaak 

snel de overhand. Innerlijke en uiterlijke dimensies, cultuur en systemen, werken gelijk op, niet tegen 

elkaar in. De macht is op een natuurlijke manier verdeeld.  

In organisaties die zoeken naar een nieuwe manier van organiseren, gebaseerd op menselijkheid en 

duurzaamheid, zien we dat zij de tegenstelling cultuur versus systemen overstijgen.  

Innerlijke  

Deze methodologie is gebasseerd en geïnspireerd op geweldloze communicatie, open space, art of 

participatory leadership, the art of hosting, teal-vaardigheden, transactionele analyse, taotraining, 

dramatherapeutische en psychotherapeutische werkvormen, lean, agile, werken met 

(bedrijfs)opstellingen, traumatherapie, focus-oefeningen en meditatie/mindfullnes.  

“Het is niet de taak van de organisatie om mensen te ontwikkelen maar mensen krijgen de kans om 

zichzelf te ontwikkelen door het werk van de organisatie heen.”  

Tom Thomison 


