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Een integrale kijk op
samenwerken en samenleven

				
We inhabit a universe that
is characterized by diversity
Desmond Tutu - 2016

De integratie van ‘Ubuntu’ (ik ben omdat wij zijn)
in het werken met Intervisiemethoden leidt tot een
grensverleggende en contextbewuste benadering met
persoonlijk professionele vragen en dilemma’s als startpunt. Onderlinge verbondenheid, ervaring en wijsheid,
als mens en professional, wordt het hart en de basis
van de collegiale consultatie. Een Intervisiegroep wordt
dan allereerst de plek waar professionals veilig zichzelf
kunnen zijn. Van daaruit kunnen zij samen reflecteren
op wat er is en wat nodig is; voor henzelf, het team,
de organisatie, de cliënten en hun sociale context en
daarmee ook voor de samenleving. Intervisie wordt
zodoende een ontmoeting om met wederzijds respect
onderlinge verschillen te ervaren en daarvan te leren,
ten dienste van het grotere geheel waarin we leven.

Tijdens deze unieke training krijg je ‘raaksien-momenten’
aangereikt om de essentie van Ubuntu te verbinden met
concrete werkvraagstukken. Je ervaart aan den lijve hoe
verdiepend en verrijkend deze aanpak van Intervisie
kan zijn. Je krijgt concrete handvatten om in je eigen
werkcontext deze integrale kijk op medemenselijkheid
en professionalisering verder vorm te geven.

If you wanna go fast go alone. If you wanna
go far… go together! (Nelson Mandela)
In deze tweedaagse zullen we werken met de 3 B’s:
• Betrokken Besluitvorming en Dialoog volgens
de Indaba van Ubuntu
• Bronnen van wijsheid in diversiteit: het benutten
van ‘lastige’ verschillen
• Bruggen bouwen tussen individuele werkvragen
en organisatorische en maatschappelijke
betrokkenheid
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Dit gaan om die aarde wat
tussen ons lê… saam te ontdek!

Annette Nobuntu Mul
en Marjo Korrel
27 en 28 mei 2016
beide dagen van 10.30 – 16.30 uur
Eindhoven
12
€ 295,= pp ex btw
Vóór 01 mei 2016 bij
Annette Nobuntu Mul, ubuntu@kerntact.nl
of Marjo Korrel, m.korrel@deinthe.nl

