
 
 
 
Senses of embodiment 
 

Een workshop met zin, zinnen en zintuigen.  

Zintuigen als leermiddel, zintuigen voor coaching, zintuigen voor leiderschap. 

 

Situering 

 
Deze krachtige, prikkelende workshop exploreert de wereld van belichaming en zintuigen als basistool voor 
dragend faciliteren, coöperatieve leerbegeleiding, mensgericht en belichaamd leiderschap.  
 
Herbrond met een waaier technieken uit de werelden van mindfulness, psychodrama, systemische opstellingen, 
improvisatietheater, Adleriaanse psychologie en Japanse design – leren we opnieuw observeren: 
 
To see is to observe not only shape but light. And further, to respond to it. (Kenya Hara: 100 Whites, 2018) 
 
To hear is to listen not only to sounds but to meaning. And further, to respond to it.  
To co-create is to craft not only objects and processes but minds and understanding. And to respond to it. 
(Francis Laleman) 
 
 

Doelgroep 

Je bent leidinggevende, people manager, coach, trainer, facilitator. 
 
 

Wat leer je in deze opleiding? 

• We brengen het zwaartepunt van ons lichaam terug naar de oorspronkelijke staat, vanuit het hoofd naar 
beneden, van het bewuste naar het onbewuste. 

• We leren opnieuw vrij, open en ontvankelijk observeren. We oefenen met zien, horen, voelen. 

• We leren opnieuw het geobserveerde onder woorden te brengen, vanuit een innerlijke stroom, in een subtiel 
evenwicht van feitelijke en subjectieve waarneming. 

• We vertalen onze observaties in “stories” – verhaalmotieven. 

• We maken voor onze “stories” verhaalattributen die we in onze gesprekken met elkaar (trainees, coachees, direct 
reports, …) als anker leren gebruiken. 

• We oefenen onze nieuwe skills aan de hand van eigen (bedrijfs)situaties. 
 
 



Programma 

 

Voor de inhoud van deze workshop lieten we ons onder meer inspireren door: Alfred Adler, Augusto Boal, 
Masanobu Fukuoka, Kenya Hara, Maurice Merleau-Ponty, Alberto Moreno, George Santayana, Rabindranath 
Tagore,  
 
 

• Een herontdekking van de zintuigen. 

• Zwaartepunt en Chi. 

• Muziek en resonantie (werken met Koto, Tampura, Monochord). 

• Observatietechnieken. 

• Zien, horen, voelen. 

• Vertellen over observaties. 

• In dialoog met de ruimte 

• In conversatie met elkaar 

• Systemische interconnectiviteit 

• Samen verhalen schrijven 
 
 

Op het eind van deze workshop ga je naar huis met … 

 

… een nieuwe kijk op jezelf en hoe je in je lichaam zit en wat je via je lichaam uitdrukt. 
… een waaier technieken om beter de ruimte en de mensen in je omgeving te observeren. 
… van kijken, luisteren, tasten, naar zien, horen, voelen. 
… technieken om je observaties om te zetten in sterke getuigenissen die de basis zijn voor innige, échte 
gesprekken, met jezelf en met de ander. 
… een nieuwe tool om aan storytelling te doen, individueel of in groep. 
 
 
 

Cursusmateriaal 

• HRDA Syllabus: Embodied Learning. Embodied Leadership.  

 

 


