de all inclusive wijk
leergang nieuwe economie
thuisbasis en leeromgeving voor pioniers
Voor iedereen die werkt aan de ontwikkeling van een
inclusieve, waardevolle en duurzame economie en samenleving
Ben jij een pionier? Bezig met vernieuwing? Soms tegen beter weten in? Zie je dat er andere vormen
nodig zijn? In je organisatie? In de manier waarop je samenwerkt met partners? Ben je zelf in
ontwikkeling? Wil je anders kijken? Integraal. Wil je anders denken? Inclusief en Duurzaam. Wil je
anders doen? Cocreëren. Ben jij zo iemand? Dan heb je een prachtig maar weerbarstig pad gekozen.
Het pad van de pionier.
Ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen
Wil je andere pioniers ontmoeten? Verhalen uitwisselen. Even uit de waan van de dag springen om
bij te tanken? Uitblazen en inademen. Zoek je kennis en comfort? Wil je verder ontdekken wat je te
doen hebt? Leren hoe je je organisatie of omgeving kunt helpen bij hun ontwikkeling? Misschien is
de leergang nieuwe economie dan wat voor jou. Tijdens de leergang werk je aan je eigen
vraagstuk(ken). Steeds is er aandacht voor zowel de fysieke, mentale, emotionele en spirituele
dimensie van het leven en werk van een pionier. Je leert hoe je in cocreatie kunt werken aan grote
maatschappelijke vraagstukken, het belang van leven en organiseren in balans, authentiek
leiderschap en hoe je moeiteloos kunt surfen op de energie van een netwerk.
De leergang kent zeven bijeenkomsten van een dag gedurende de looptijd van ongeveer half jaar.
Een keer in de maand kom je samen, een oase van rust, ontmoeting en bezinning in een turbulente
tijd. De leergang vindt plaats op een mooie locatie in de natuur (Congrescentrum Antropia,
Driebergen-Rijsenburg, op loopafstand van het NS station en aan de afslag A12 Driebergen Zeist). We
werken met maximaal vijftien deelnemers.
De begeleiding wordt verzorgd door Patricia van der Haak en Carla Onderdelinden. Zij zijn zelf
pioniers in de nieuwe economie.
Deze leergang start in september 2017. Prijs € 3.000,- excl. btw (€ 3.630,- incl btw).
Meer informatie en aanmelden:
www.deallinclusivewijk.nl
hallo@deallinclusivewijk.nl
Carla Onderdelinden: 06-37.55.35.36
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Het programma
Dag 1: De nieuwe economie en jij
Introductiedag over jouw positie op het speelveld van de nieuwe economie. Waar sta jij? We leven in
een verandering van tijdperk waar in toenemende mate aandacht is voor jou als mens in zijn geheel,
in verbinding met de wereld. Ook op je werk mag je er zijn met je hele body, heart, mind en soul.
Wat heb je anderen te bieden als je inzoomt op deze dimensies? Hoe kan je, juist door dicht bij je zelf
te blijven, moeiteloos bijdragen aan complexe maatschappelijke vraagstukken?
Tijdens de eerste dag nemen we de tijd om elkaar en elkaars (transitie)vraagstukken te leren kennen.
We ervaren het verschil tussen kennismaken op het niveau van mind, heart en soul.
We vormen een groep, een thuisbasis met oprechte aandacht voor elkaar. We beginnen de dag dan
ook met een heerlijke kennismakingswandeling door de natuur.
Dag 2: De wereld in transitie
De uitvinding van het internet heeft ons in een overgang naar een nieuw tijdperk gebracht. Er wordt
veel geschreven over de transitie van de economie en samenleving. We willen duurzaam worden, er
is sprake van een ''paradigmashift'', we moeten ''kantelen''. Tijdens de tweede dag zoomen we in op
deze ontwikkelingen. Waarheen shiften en kantelen we eigenlijk? Wat hebben we te verliezen en te
winnen? Wat is een samenleving in balans? Bottom up werken? Wat is de betekenis van de
participatiesamenleving of de doe-democratie? Wat is het verschil tussen nieuwe economie,
duurzame economie en circulaire economie? En natuurlijk: wat betekenen deze kantelingen en shifts
voor jouw leven en werk?

Dag 3: Systemisch transitiemanagement, onderstroom en waardeoriëntaties
Als je van A naar B wilt, is dat bij complexe veranderingen geen lineaire weg of een project maar een
cocreatieproces. Bovendien heb je te maken met een onderstroom én verschillende
waardeoriëntaties. Vaak zijn we ons hiervan amper bewust, maar de kracht ervan is zeer groot.
Bewustwording van en expliciete aandacht voor de onderstroom en waarden is daarom een
belangrijk onderdeel in een transitieproces. Aan de hand van Spiral Dynamics leer je hoe je de
verschillende waardeoriëntaties kunt herkennen en wat het betekent voor concrete situaties in je
werk. Systemisch werken en organisatieopstellingen kunnen goed helpen om de onderstroom
zichtbaar te maken. Je gaat aan de slag met het in beeld brengen van je eigen speelveld. Rondom
praktijkcases van deelnemers ervaren we de kracht van systemisch werken.
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Dag 4: Terug naar de leefwereld: de wijk in transitie
De complexe maatschappelijke vraagstukken zijn op systeemniveau zeer lastig op te lossen. Te
abstract. Te groot. Niet meer te (be)grijpen. Armoede en tweedeling, de energietransitie,
klimaatverandering, vergrijzing lossen we niet meer op met een projectje hier of daar. In de
leefwereld, op wijkniveau, kunnen we deze vraagstukken ontrafelen en met elkaar in verband
brengen. Ontdek wat wijkeconomie kan betekenen voor jouw vraagstukken. Je leert over
participatie-infrastructuur, communitybuilding, belangencoalities, cocreatie, meervoudige
businessmodellen en wijkondernemingen. Deze dag werken we op locatie in een all inclusive wijk,
waar een wijkondernemer zal vertellen uit eigen praktijk.
Dag 5: Organisaties in transitie
De verschillende waardeoriëntaties in onze samenleving zien we ook terug in onze organisaties.
Tijdens deze dag leer je over werken volgens de bedoeling, nieuwe vormen van organiseren,
exponentiële en cyane organisaties. Hoe zit het met jouw organisatie: welke waardeoriëntatie is
dominant in jouw organisatie? Is jouw organisatie al aan het kantelen? Waar loop jij tegen aan in
jouw organisatie? Hoe help je jouw organisatie in de transitie, waar liggen aangrijpingspunten en wat
mag je loslaten?

Dag 6: Sectoren in transitie
Veel sectoren zijn in transitie. We nemen je mee in de ontwikkelingen in verschillende sectoren: de
zorg (positieve gezondheid), de voedselsector (verduurzaming, permacultuur), de financiële sector
(ontwikkelingen als alternatieve munten, crowdfunding, blockchain), de energiesector (aardgasloze
wijk, smart grids, lokale energieproductie) en natuurlijk de overheid (democratische vernieuwing,
overheidsparticipatie, participatie samenleving). Waar liggen kansen voor verbinding tussen jouw
organisatie / werk met de transities in andere sectoren.

Dag 7: Jij, je leven en je werk
De laatste dag is een dag voor persoonlijk reflectie. We beginnen de dag op dezelfde manier als de
eerste dag. Met een wandeling. Wat heb jij geleerd over jouw droom, calling? Hoe wil jij leven en
werken? Hoe kun jij authentiek, in balans, moeiteloos bijdragen aan de grote maatschappelijke
vraagstukken.

