Ik geloof dat iedereen een roeping heeft. Ik weet dat ieder mens van waarde is en een
doel heeft. Het echte werk in ons leven is om ons dat bewust te worden. En wakker te
worden. Om de roep te beantwoorden.

- Oprah Winfrey -

Masterclass | Taal van Transitie
De School voor Transitie te Huissen en Expertisecentrum Omgaan met Verlies te Heeze

Transitie vormgeven is een daad van leiderschap.

In deze Masterclass ga je onder leiding van twee

Om dit leiderschap te kunnen tonen, hebben we

experts – Riet Fiddelaers-Jaspers en Jakob van

taal als instrument nodig om in dialoog met de

Wielink, co-auteurs van Taal van Transitie – aan

mensen om ons heen werkelijke verandering

de slag met de volgende onderwerpen.

mogelijk te kunnen maken. Deze taal is deels een
andere taal dan de alledaagse zinnen die we

Dag 1:

gewend zijn te spreken – zeker in de werkcontext.
Het vraagt uitbreiding van het woordenarsenaal,



om nieuwe woorden die zowel voorbij als dieper



Verandering versus transitie: nieuwe
taal leren

gaan dan de feitelijke, zakelijke taal.

Hechting als basis voor veerkrachtig
veranderen



Psychologische veiligheid en dialoog

Leiderschap dat duurzame resultaten boekt,
bouwt steeds aan een basis van vertrouwen.

Dag 2:

Vanuit je visie op de toekomst inspireer je en wek



Verlies en afscheid in leiderschap

je hoop tot leven. Je hebt het geloof en de
overtuiging dat het halen van uitdagende doelen



Het venster van stresstolerantie



Je roeping als kader voor succesvol

mogelijk is, omdat ook je eigen leven daarvan
getuigt. De liefde voor wat je doet en de mensen
met wie je werkt, maken het realiseren van die
doelen mogelijk.

veranderen

Inspiratiebronnen

Praktische informatie

In de masterclass delen Riet Fiddelaers-Jaspers

Data:

en Jakob van Wielink uit hun rijke ervaring in het



werken met transitiethema’s. Ze werken met
inzichten uit de hechtingstheorie, het
transitiedenken, secure base coachen en
leiderschap, de systemische kijk, stresstolerantie
en de meaning reconstruction-benadering. Ze
zijn geïnspireerd door onder meer John Bowlby,

4 en 5 februari 2021: Huissen (bij
Arnhem).



23 en 24 maart 2021: Heeze (bij
Eindhoven).

Werktijden:
Op beide dagen ben je vanaf 09.00 uur welkom.

Edith Eger, Amy Edmondson, William Bridges,
Pat Ogden, Peter Levine, Bessel van der Kolk,

We starten om 09.30 en sluiten de dagen om

George Kohlrieser, Robert Neimeyer.

deelnemers in de avond ruimte te maken voor

17.00 uur af. Op de eerste dag vragen we aan de
een reflectieopdracht.

Opbrengst





kennis van de nieuwste inzichten over

Investering:

hechting en veerkracht in een

€ 795,00 inclusief koffie/thee en (vegetarische)

persoonlijke en organisatiecontext

lunch. De masterclass is vrijgesteld van BTW.

praktijkvoorbeelden in het werken met
transitie in organisaties

Voor de Masterclass in Huissen is het mogelijk

diepgaande reflectie op persoonlijke

een kamer in het klooster inclusief diner en

leiderschapsthema’s gerelateerd aan de

ontbijt bij te boeken via www.kloosterhuissen.nl.

Transitiecirkel


concrete handvatten om in organisaties

Voor de Masterclass in Heeze is een lijst met

aan de slag te gaan met thema’s uit Taal

overnachtingsmogelijkheden beschikbaar bij

van Transitie

Expertisecentrum Omgaan met Verlies.

Doelgroep

Aanmelden voor locatie Huissen:

De masterclass is bedoeld voor ervaren leiders,
hun coaches en senior professionals die werken

Door het invullen van het aanmeldformulier op
https://www.deschoolvoortransitie.nl

met verandering op professioneel en persoonlijk
Aanmelden voor locatie Heeze:

vlak.

Door het invullen van het aanmeldformulier op
Deelnemers zijn bereid in kwetsbaarheid zowel

www.omgaan-met-verlies.nl

persoonlijke als professionele thema’s van
verandering in te brengen om zo gezamenlijk te
onderzoeken en te leren.
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