
 
 

TWEEDAAGSE  INSPIRATIE & DOE DAGEN 
 
Met jouw deelname aan de Inspiratie & doe dagen voor Samenspel gaan we je uitdagen 
en uitnodigen om Samenspel toepassen op jouw eigen werk. Samenspel is de hoogste 
vorm van samenwerking. Juist bij complexe maatschappelijke uitdagingen die met 
urgentie vragen om een nieuwe aanpak is goed samenspel in jouw team en organisatie 
de doorslaggevende factor. In de twee inspiratie & doe dagen nemen wij jou mee in de 
drie leidende principes van samenspel en gaan we aan de slag met de opgaven van 
jouw team en organisatie.  
 
Deze inspiratiedagen zijn gebaseerd op het boek ‘Samenspel’ van Nathalie de Man. 
Met de deelname krijg jij een concreet beeld van wat goed samenspel is, en wat jij 
‘moet’ doen om goed samenspel te creëren en faciliteren.   
 

Voor bevlogen managers en teamleiders van organisaties, programma’s en opgaven 

Geef jij leiding of sturing aan organisaties, opgaven, programma’s of complexe 
projecten? Wil jij jouw bevlogenheid inzetten om mooi samenspel te ontwikkelen voor 
belangrijke maatschappelijke opgaven waar creativiteit, innovatie en stimulerend 
teamwork cruciaal zijn? En besef je dat jouw persóónlijk leiderschap de cruciale factor is 
voor de ontwikkeling van samenspel van de mensen in jouw organisatie? Schrijf je dan 
in voor deze tweedaagse. 

 
Karakter van de Tweedaagse 

De tweedaagse heeft het karakter van een bootcamp: een energieke en intense 
afwisseling van theorie, inspiratie, eigen casuïstiek, reflectie, oefenen met verschillende 
werkvormen en tools en borgingsacties. Je doorloopt met 6-10 gemotiveerde 
deelnemers een inspirerend programma. De tweedaagse is in hoofdzaak gericht op het 
inspireren en activeren van leiderschap voor krachtig samenspel in jouw team en 
organisatie. Zodat jij ziet hoe je samenspel kunt creëren in jouw werksituatie, en zodat jij 
daarvoor ook toegerust bent met de nodige tools en methodieken.  



Programma van de tweedaagse 
Van donderdagmorgen 9.00u t/m vrijdagmiddag 16.30u doorlopen we een programma 
wat begint bij jou en jouw vraagstuk. Via de leidende principes, belangrijke tools voor 
samenspel en reflectie op jouw leiderschap daarin werk je toe naar een eigen plan voor 
de ontwikkeling van samenspel in jouw team & organisatie. 
 
Bouwstenen voor Samenspel 

Ø Welke vraagstuk is voor jou urgent? Wat heb jij te realiseren, wat moet je 
daarvoor aanjagen, waar zoek je veel meer samenspel in jouw team & 
organisatie? Wat zijn voor jouw opgave ‘het waarom’ en ‘waartoe’?  

Ø Kennismaken met de drie leidende principes van samenspel. 
Ø Intentiebewust creëren: Wat speelt er (onbewust) in de context van jouw team, 

organisatie, programma, of in jouw krachtenveld?  
Ø Hoe typeert dat verder jouw uitdaging? Waar herken jij ook jouw eigen rol en 

aarzelingen? 
Ø Werken aan de basis voor Samenspel in jouw Team & Organisatie, hoe te 

beginnen? 
Ø Kennismaken en oefenen met enkele Tools voor Samenspel, hoe wakker je de 

ontwikkeling aan? 
Ø Zelf aan de slag met Samenspel, toepassing op jouw eigen rol & werk. 
Ø Waaraan ontleen jij inspiratie voor samenspel? Hoe inspireer jij anderen? Hoe 

onderhoudt jij de inspiratie in jouw organisatie?  
 
 
Begeleiders 
Nathalie de Man en Hero Prins staan garant voor een energieke en leerzame 
tweedaagse. Vanuit hun meerjarige ervaring als manager/directeur en hun loutering als 
coach en procesbegeleider bij talloze organisatieontwikkelingstrajecten, trainingen, 
managementsessies en teamcoaching en vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid 
geven zij het beste van hun inzicht en talenten voor spelmakers. Ze combineren daarbij 
de overdracht van kennis, reflectie en ervaringsgerichte oefeningen om zo jouw eigen 
inspiratie en talenten volop aan te spreken en door te ontwikkelen.  
 
 
Praktische informatie 
Kosten: 
De tweedaagse bedraagt 1600 euro, exclusief btw, inclusief verblijfskosten 
(overnachting, ontbijt, 2x lunch, diner).  
 
Eerstkomende data en locatie: 
7 en 8 juli 2022:   
Locatie: ISVW Instituut voor Wijsbegeerte, Dodeweg 8, 3832 RD Leusden 
Een inspirerende locatie aan de rand van heidegebied. 

 
Inschrijving en nadere informatie: via samenspel@kernkonsult.nl 
 

 


