
 

 
 

Hoe ziet onze toekomst eruit? 

Wat is op de korte termijn belangrijk? 

Hoe versterken we elkaar? 

Hoe moeten we verder? 

 

Nieuwe impuls 
Soms is een andere impuls nodig om een beweging vooruit te maken. Als meningen en visies uit elkaar liggen. 

Als de verandermoeheid heeft toegeslagen. Als het team of de organisatie nieuwe inspiratie nodig heeft. Het 

is dan goed de aandacht te verschuiven van analyses en plannen naar het procesniveau.  

Hoe kijkt het team tegen de situatie aan? Wat is uw eigen positie in het speelveld? In hoeverre spreken 

teamleden zich uit over wezenlijke vragen? Vragen als: Wat heb ik geleerd? Wat wil ik bereiken? Waar is mijn 

aandacht op gericht? Wat delen we met elkaar? 

 

Het team verder brengen 
De workshop “wereld van nu” kan helpen om uw team verder te brengen 

op een specifiek thema. Het team kan elke groep mensen zijn die 

betrokken is bij het thema. Bijvoorbeeld een managementteam, 

projectgroep, vakgroep of samenwerkingsverband. Het thema bepaalt u. 

Strategische vraagstukken, innovatiekansen, verbetering van processen 

of de aanpak van een verandering zijn voorbeelden.  

De workshop is er om te investeren in de relaties binnen uw team, beelden te vormen van de situatie waarin u 

zich samen bevindt en te ontdekken hoe u daarin een gezamenlijke beweging vooruit maakt.  

 

In beweging op het strand 
De “wereld van nu” is een workshop met beelden, ruimte en beweging. 

Centraal staat de gedachte van het nu als speelveld van krachten. 

Krachten die voortkomen uit de ervaringen en keuzes uit het verleden, 

ambities en perspectieven in de toekomst en datgene waar u uw 

aandacht op richt. De workshop speelt zich af op een denkbeeldig strand, 

met de duinen als verleden, de zee als toekomst en het zand als het nu.  

Op dit strand ontdekt u dat iedereen zijn eigen plek inneemt en zich op zijn eigen wijze oriënteert op het 

verleden, de toekomst en het nu. Door de beelden met elkaar te delen, ontstaat een gezamenlijke oriëntatie 

op het thema, waarin iedereen z’n eigen, unieke plek inneemt. De facilitators van de workshop begeleiden u 

daarbij. Onze ervaring is dat deze workshop verrassende uitkomsten en nieuwe inzichten oplevert en een 

gemeenschappelijkheid ontwikkelt die richting geeft aan een beweging vooruit. 

 

Meer weten over de wereld van nu? 

Gidsz Organisatieadvies richt zich op het versterken van organisaties in de publieke sector. Neem contact op 

met de volgende partners van Gidsz voor meer informatie over de workshop “wereld van nu”: 

- Peter Kok: mobiel 06-41258348 of per e-mail peter.kok@gidsz.com 

- Bob van Wijngaarden: mobiel 06-29376707 of per e-mail bob.vanwijngaarden@gidsz.com 


