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Voor de duidelijkheid
De Organisatie IC® is géén medische 

instelling, mensen die ervoor werken 

hebben geen enkele medische bevoegd-

heid. Het IC perspectief is gekozen louter 

vanuit een ludieke insteek. Die is, in onze 

ogen, nodig om ruimte te creëren voor 

een ander gesprek.

We doen echter niet zomaar wat!

De Organisatie IC® werkt vanuit het 

radicaal sociale complexiteit- 

perspectief van Stacey, Griffin & Shaw.

Niet om het ingewikkeld te maken,

juist om de menselijke maat terug te 

brengen.

Handeling aanvragen?
Meer informatie?

check www.ai1.nl 
stuur een e-mail naar jacq@ai1.nl
of bel met dr. Jacqueline Janssen* 
+31 (0)6 2055 9266

https://complexityandmanagement.wordpress.com/
http://www.ai1.nl
mailto:jacq%40ai1.nl?subject=
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Verschijnsel - Value vaagheid
Je hebt een prachtige set (kern)waarden. Met 

jullie missie en visie is niks mis. Toch lijkt het alsof 

de woorden niet leven. Vrijwel niemand kan ze 

zomaar oplepelen. Laat staan ze uitdragen of in de 

praktijk brengen.

Achtergrond
Heel vaak zijn de woorden/waarden die we 

gebruiken in onze visie, missie en (kern)waarden 

behoorlijk abstract. Zo banaal dat ze slecht te 

ontkennen zijn, te algemeen waardoor je er alle 

kanten mee op kunt. Je lijkt jezelf er niet mee te 

kunnen verbinden, of jezelf er niet toe te kunnen 

verhouden. Vraagt jezelf af wat het nu eigenlijk 

betekent, voor jou, jullie.

Eén interpretatie is domweg niet mogelijk. 

Maar ook niet wenselijk: dat zou spontaniteit en 

aanpassing op veranderingen, op de specifieke 

context of vraagstelling onmogelijk maken.

Handeling – Abstraction anesthesie
We gaan aan de slag met jullie woorden/waarden. Daarvoor gebruiken we taken of 

activiteiten uit jullie dagelijkse praktijk. We bespreken hoe de woorden of waarden hierin 

tot uiting kunnen komen: interpreteren en onderhandelen, geven betekenis. We oordelen 

niet in goed of slecht, maar context- en situatie afhankelijk. Met de groep, in duo’s, met 

behulp van tekst, beeld en diverse gereedschappen. Daarna volgt een levendige discussie 

over ieders’ bevindingen en kunnen jullie de woorden en waarden levendig in de praktijk 

gaan brengen.

Dr. Jacqueline faciliteert, observeert, verwoord en visualiseert, geeft suggesties, legt verbanden 

en maakt concreet.

Resultaat – Abstraction anesthesie
■■ Goede bekendheid met jullie woorden en waarden,

■■ Doorlopende interpretatie in jullie dagelijkse praktijk,

■■ Uitwisseling van nieuwe betekenissen,

■■ Geen dualismen, maar meerdere ‘kanten’ zien,

■■ Conflicterende inzichten zijn beter bespreekbaar en maken creativiteit en verandering 

mogelijk.

Groepsgrootte, locatie, duur en prijs
Minimaal 4, maximaal 12 personen uit één organisatie.

‘Op de hei’ of een rustige plek op jullie locatie.

1 à 2 dagen: 9.00u inloop, 9.30u aanvang tot 16.00u.

4-6 personen € 250,- per persoon per dag, 7-12 personen € 200,- per persoon per dag, 

inclusief lunch, exclusief materialen/middelen.


