
 
 
Projecties in kunst:  
Activeer je medewerkers in dialoog met kunst. 
 
De interpersoonlijke dynamiek van de groep en de manier waarop mensen 
samenwerken, tot ook de manier waarop mensen “in” het werk aanwezig zijn, wordt 
voor een groot deel bepaald door het al of niet bestaan van een dialoog met de ruimte, 
de structurele omgeving. In deze workshop leren we hoe we deze dialoog kunnen 
aangaan en hoe we onze partners en medewerkers kunnen begeesteren door de inzet 
van omgevingselementen. 

 

Situering 

 
In deze workshop ontdekken we hoe een dialoog met je structurele omgeving kan leiden tot doorbraken in 
denkpatronen, samenwerking, creativiteit, innovatie, ethiek, bedrijfswaarden. We doen dit door middel van 
opstellingen in projecties van kunstwerken – een veilige omgeving, waarin bij uitstek plaats is voor het 
onverwachte, het onbekende, het mogelijke. 
 
Sommige organisaties leggen een eigen kunstcollectie aan – maar die hangt aan de muur en er is geen mens die 
erop let of er iets mee doet. In deze workshop exploreren we mogelijkheden om de aanwezige kunst in je 
organisatie in te zetten als communicatiemiddel en samenwerkingstechniek. 
 
Geen kunst in huis? – Laat dat geen belemmering zijn. We werken ook met “art brut” – iedereen is kunstenaar en 
alles is kunst, van zodra het jezelf en je medewerkers ertoe aanzet om stellingen in te nemen en tot dialoog en 
samenwerkig te komen. 
 
En dan is er “the beauty of miscellaneous things” (Soetsu Yanagi) – de schoonheid van het alledaagse, of het nu 

een kopje is waar je koffie uit drinkt, of een desktop, of een computermuis. Het alledaagse object kan net zo goed 

de diepste emoties oproepen als het grootste kunstwerk.  



 

Doelgroep 

Je bent HR business partner, people manager, facilities manager, opleidingsverantwoordelijke, trainer, facilitator. 
Je werkt met brainstorming, storytelling, innovatie, productontwikkeling, …  
 
Je kan ook op deze workshop inschrijven met je team, als team-activiteit. 
 
 

Wat leer je in deze opleiding? 

• We leren en beoefenen een opstellingstechniek die mensen in connectie brengt met externe prikkels, meestal 
kunst, maar ook (gebruiks)voorwerpen. 

• We leren hoe we aan de hand van deze opstellingstechniek doorbraak-dialogen kunnen faciliteren. 

• We leren hoe kunst en objecten een systemisch veilige werkomgeving bieden waarin de deelnemer zich 
gemakkelijk openstelt voor het nieuwe, het nog niet ontdekte, het nog niet betreden pad. 

• Train-de-trainer: We leren hoe we dit allemaal kunnen toepassen in onze eigen leef- en werkomgeving. 
 
 
 

Programma 

 

Voor deze workshop haalde Francis Laleman opnieuw inspiratie uit India en Japan – maar ook uit ruimtelijke 
opstellingstechnieken en systemisch werk. Verwacht ideeën van William Morris, Rabindranath Tagore, Tadao 
Ando, Soetsu Yanagi en Soichiro Fukutake.  
 

We werken met objecten en kunstwerken uit verschillende culturele tradities, van 日本画 (nihonga) tot fluxus, van 

impressionisme tot art brut. Of: we werken met (foto’s van) kunstwerken uit je eigen omgeving of uit de collectie 
van je eigen bedrijf of organisatie. 
 

• Exploratie van het concept safe space. 

• De innerlijke en de uiterlijke dialoog. 

• Stellingen en geometrie voor systemische opstellingen in kunstprojecties. 
 

• Opstellingen in kunst 
(de deelnemers mogen ook objecten meebrengen of (foto’s van) kunstwerken uit hun eigen t(werk)omgeving. 

• Dialoog, groepsgesprek, nabespreking. 
 

• Toepassingsgebieden in je eigen werkomgeving. 
 
 
 

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

 

… een helemaal nieuwe manier om te werken met systemische opstellingen. 
… een nieuwe manier om dialogen te genereren, te faciliteren. 
… een nieuwe manier om jezelf en je medewerkers tot engagement en commitment te prikkelen. 
… een waaier vol verfrissende ideeën om kunst en (gebruiks)voorwerpen in te zetten als generator van een 
nieuwe, mensgerichte werkomgeving. 
 
 
 

Cursusmateriaal 

• Een syllabus met werkbladen. 

• Een bibliografie. 
 
 

 


