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Voor wie?

We organiseren deze praktijkgerichte workshop systeemdenken in een open formule.
Iedereen die meer uit zichzelf of zijn/haar team wil halen, is welkom.

Vooral coaches, teamleaders, HR-managers, consultants, HR professionals, managers
en bedrijfsleiders herkennen ongetwijfeld heel wat aangehaalde voorbeelden en
kunnen de vele tips zeker toepassen. 

Deze tweedaagse is dus voor iedereen die potentieel wil laten stromen. Misschien
merk je (onbewust) dat jouw persoonlijk potentieel niet benut wordt, of wil je eens
onderzoeken waarom jij/jouw bedrijf of jouw team niet tot volledige bloei komt.
Iedereen is welkom met de vraagstukken die hij of zij inbrengt. We kijken via een
systemische bril. Voorkennis is geen vereiste. 

Hoe zit het met jouw potentieel, dat
van je team en/of jouw organisatie? 

Een workshop met een eenvoudige naam voor soms een
lastig onderwerp. 

Potentieel is een vorm van levensenergie. En
levensenergie wil stromen. Of dat nu voor individuen
geldt, voor teams, organisaties, bedrijven of voor de
samenleving als geheel: potentieel vraagt om geleefd te
worden en iets te bewerkstelligen in de samenleving. 

Ieder mens, ieder team, iedere organisatie heeft
te maken met potentieel
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Waarom deze masterclass?

Tal van nationale en internationale professionals en
organisaties zijn al lang overtuigd van de meerwaarde
van systemisch denken en opstellingen. 

De complexiteit van de vragen die we krijgen, kunnen
we intussen niet meer begrijpen met alleen ons denken. 
Systemisch denken is een manier om andere inzichten
te verwerven over oa de dynamieken die (kunnen)
spelen en hierdoor een nieuw niveau van impact, flow en
vertrouwen te bereiken.. 

Je hebt kennis kennis gemaakt met de
drie mechanismen : 

eenheidsmechanisme 
systeemmechanisme 
evolutionaire kracht 

Je hebt kennis gemaakt met de
systemische kijk op potentieel en het
nut ervan. 
Je hebt kennis gemaakt met
opstellingen, door deelgenomen te
hebben aan/getuige te zijn van cases
van anderen. 
Je hebt een mogelijk inzicht in je
eigen vraagstuk en uitdagingen. 

Wat leer je
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'Wat maakt dat Vlamingen anders zijn dan
Nederlanders als het te maken heeft met

potentieel?' dit was de vraag waarmee het idee
ontstond en deze Masterclass werd gelanceerd

(maart 2021) 

Aan de hand van realistische praktijkvoorbeelden
kijken we systemisch naar potentieel, naar waar
blokkades zijn of verwachtingen mogelijks te hoog. We
brengen de meerwaarde van systemisch denken via
opstellingen in beeld. 
Je leert bewuster kijken naar jouw impact op het
geheel. 
Je krijgt nieuwe inzichten in onderliggende
dynamieken die aanwezig zijn en hun impact. 
We kijken naar vastgeroeste en/of onbewuste patronen
en wat er allemaal speelt. 
We oefenen met mini-opstellingen zodat je zelf ervaart
wat er speelt in jouw potentieel of dat van je
organisatie . 

Programma
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Yvonne Lonis

Trainer en coach

“Mijn systemische bril staat altijd op. Ik integreer
waar mogelijk mijn systemische blik in mijn werk. Ik
geniet van het trainen, het bijdragen aan de
verspreiding van systemisch werk en het aanboren
van een altijd al aanwezig systemisch bewustzijn.”

Lieve Picard

Trainer, coach & consultant

Vanuit eigen ervaring wat systemisch coachen kan
bewegen in een team, bij een professional of
manager, wil ik bijzonder graag deze aanpak
verspreiden in Vlaanderen en mijn passie delen en
laten stromen.
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Aantal deelnemers: minimaal 15 en maximaal 20
Het totaal aantal opleidingsuren bedraagt 16  
Voor de data, prijs en locatie van komende opleidingen, zie onze
website www.humanarchitects.be 

Praktische Informatie

Bijeenkomsten tijdens Covid-19
We doen er alles aan om de richtlijnen vanuit de overheid ter
voorkoming aan de verspreiding van Covid-19 zo goed mogelijk op te
volgen. We werken steeds conform de laatst bekende richtlijnen en
mogelijkheden.

Toelating en aanmelding 
Er is geen vooropleiding nodig om deel te kunnen nemen aan de
Masterclass “Potentieel”. 

We contacteren je graag even om af te toetsen of jouw verwachtingen in
lijn liggen met het programma. Aanmelden kan via het
aanmeldingsformulier op onze website. 

KMO Portefeuille
Indien er gewerkt zal worden met de kmo-portefeuille zijn er uiteraard
wel voorwaarden gekoppeld aan de deelname. Zo zal de deelnemer
bedrijfsmatig raakvlakken dienen te hebben met deze opleiding en zal
de steunvragende onderneming aan de kmo definitie moeten voldoen. 
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Contact
Human Architects 
Regengbooglaan 40 
9800 Deinze 
Lieve Picard

www.humanarchitects.be
lieve@humanarchitects.be


