Corona en de gevolgen op jou en je werk
48 uurs training 7-9 mei 2021

Heb jij behoe)e om de gevolgen van Corona-crisis eens goed onder de loep te nemen? Dat kan
verstandig zijn, want de Corona-crisis hee) eﬀect op ons allen.
AIs je func+e verandert? Is er nog wel die ﬂow, als eerst? Kun je je passie nog wel uitoefenen? Kan jij
als gevolg van de Corona-crisis niet meer zo goed je funcEe uitoefenen of is jouw taak in Corona-Ejd
minder verfrissend? Kan je daardoor jouw passie in je werk niet meer goed voelen?
Hoe gaat het met jouw team en organisa+e? Heb je last van de team-futloosheid of ervaar je gebrek
aan inspiraEe in je team? Kan je sinds de Corona-crisis je werk in en met jouw team niet meer zo
goed doen? Heb je last van energielekken en komen de werkzaamheden niet meer goed tot stand?
Verzet of afwachten… Waarschijnlijk zit jij en mogelijk ook jouw organisaEe nog in het proces om
beter te duiden wat de crisis in deze nieuwe wereld kan betekenen. Het is onduidelijk. De
veranderingen gaan nog lang door. Dus is het lasEg focussen. En misschien is er nog verzet of wordt
er afgewacht hoe erg de gevolgen zullen zijn. Misschien kom jij of jouw organisaEe door de drukte
niet eens toe aan reﬂecEe.
De Corona-crisis zien wij zoals het klimaatvraagstuk, als een uiEng van een
verstoord ecosysteem waar we als mens ons toe hebben te verhouden.
Het valt niet meer te ontkennen. En hoe omarm je dan de nieuwe
situaEe? Je verandert niet zomaar als een windvaantje van richEng. Laten
we eens kijken naar je veerkracht.

7 mei - 9 mei 2021
De Coronacrisis
en de gevolgen daarvan op jou en je werk
in de Kie=skamp in Vorden.

Bereid je voor!
Bereid je je voor op de huidige situaEe om met veerkracht de eﬀecten van het Ejdperk te
transformeren naar een nieuw professioneel leven. Je vindt een nieuwe manier van werken van je
vak als programma- of projectmanager of als teamlid van een programma of project; Zodat je weet
hoe je wilt samenwerken met anderen en wat je samen met anderen buiten in de maatschappij wilt
neerzeOen.
In 2,5 dag ga je eerst de eﬀecten van Corona op jou en je werk ervaren. In gesprek met anderen en
onze begeleiding verdiept je de vraag zich. In de tweede fase van de training vertaal je de vraag naar
goed uitgewerkt plan dat beproefd is en concreet toepasbaar.
LocaCe We zijn te gast bij Corrie Stoeckart in de Kie)skamp. Deze prachEge locaEe is liefdevol door
haar ingericht en ondersteunt ons in het proces waar we induiken. De omliggende natuur is groots en
nodigt uit om de essenEe van de vraag en kans rijkheid van de antwoorden te waarderen. Dit alles
uiteraard met gepaste afstand in een adequate Corona-ruimte.
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Investering. We bieden deze training -gezien de urgenEe- aan tegen ongebruikelijke voorwaarden.
Als je werkgever betaalt, is de bijdrage € 695,-- ex btw. Als dat niet het geval is, maken we
desgewenst apart afspraken.

Het programma; rouw en wat daarna?
De Corona-situaEe zal niet zomaar snel veranderen; misschien duurt het nog wel jaren. En als je werk
je leven is, is dat extra confronterend, er verschui) zelfs iets in je idenEteit. Want werk is een
onderdeel van je sociale regelsysteem, het systeem van de normen en waarden van de heersende
maatschappij. Dit sociale regelsysteem beïnvloedt bij ons allen onze idenEteit.
Dat ervaar jij mogelijk zelf, maar ook je collega’s waar je mee werkt in organisaEes, programma- of
projecOeams. Hoe beleven zij hun werk? Het is aannemelijk dat kwaliteitsverlies in dat samenspel
voor jou en hen als gevolg van de Corona-crisis aan de orde komt. En daardoor raakt dat jou en jouw
organisaEe.
Je kan niet verder als je niet weet wat je wilt eren, waar je afscheid van nemen wilt en wat je wilt
herstellen. We zullen de rouwfases daarom in deze training een plek geven. En we geven ook ruimte
voor wat de toekomst je brengen kan, je kansen en plannen. Dit doen we aan de hand van een
methode die we ontlenen van Deep AdaptaEon.
We werken met scherpe vragen die je alleen voor jezelf kunt beantwoorden, maar je kan dat
natuurlijk ook breder doen. Hoe ervaar je het kwaliteitsverlies in het samenspel met anderen en in
het boeken van resultaten in je opdrachten? Zo ontstaat er een drieluik:
Jij

Wat wil jij?

Samen

Wat wil jij met anderen, je teamleden en samenwerkingspartners doen?

Maatschappij Hoe wordt dat zichtbaar en merkbaar?
Met focus op deze vragen kun je de eﬀecten van het Ejdsperk transformeren naar een nieuwe
invulling van je professie. De eerste dag is de dag waarin je meer op jezelf en de samenwerking gaat
reﬂecteren. Daar besteed je meer aandacht aan het IK en het WIJ. In de tweede dag ligt het accent op
het HET. Dat is de dag waar de concreEsering en acEe aan de orde komt. We gebruiken de Ejd om je
ideeën en inzichten te verwerkelijken, in een plan, in concrete stappen, mogelijk al in directe nieuwe
contacten die gelegd worden.
Aanpak
We besteden in deze 2,5 daagse training veel aandacht aan de omgeving, de natuur die zo
nadrukkelijk aanwezig is op de prachEge locaEe. Deze voedt de geest en lijf. Met het voortreﬀelijke
eten dat in de Kie)skamp geserveerd wordt kan je alle aandacht en energie vrijmaken voor de
verdiepende acEviteiten.
We werken met methodes die voortkomen uit onder andere zijnsoriëntaEe, Deep AdaptaEon, Theory
U en natuurcoaching.
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Wie zijn wij?
Wij zijn Marlies Maas Geesteranus en Jeroen den Uyl. Onze passie is het perspecEef bieden aan hen
opdat zij (weer) hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voluit kunnen nemen. Wij werken samen
in het Centrum voor Maatschappij en Leiderschap. Op basis van onze jarenlange ervaring in het
trainen en ontwikkelen van mensen en teams puOen we uit een ruim repertoire van intervenEes en
goed passende trainingen en workshops.
ReacCes van deelnemers aan ‘Corona en jij?’
‘Deze training past precies in waar de wereld en ikzelf behoe)e aan heb’.
‘Perfecte begeleiding en prachEge werkvormen op een mooie locaEe’.
‘Preeg afwisselend tussen serieus, luchEg kennisdelen en voorleven’.
‘Afwisselend, deskundig, leerzaam, uitnodigend en ter zake doend’.
‘Interessant ook dat de milieutoestand als leidraad gebruikt werd. Dat maakte dat “Corona en jij”
werd opgerekt naar een mondiaal niveau’.
Aanmelden en informaCe
Heb je belangstelling of wil je je aanmelden:
o

Jeroen den Uyl jeroen@maatschappijenleiderschap.nl 06-10543056

o

Marlies Maas Geesteranus: marlies@mmg-loopbaancoaching.nl 0655817580

Aanmeldingen zijn deﬁniEef zodra de bijdrage in de kosten zijn ontvangen. Zie verder de
annuleringsvoorwaarden.

Ma$sse, drawing with scissors

