
 
 
 
Zesendertig dialogen aan de voet van Fuji. 
(structuren voor intense gesprekken over jezelf en je organisatie) 
 

Zesendertig is in vele culturen een krachtig getal. In deze workshop voeren we 
diepgaande gesprekken over onszelf en onze organisatie, en over onszelf IN onze 
organisatie, aan de hand van twee heel bijzondere reeksen van 36, eentje uit het toneel 
en de dramatiek (de zesendertig dramatische situaties van Georges Polti, 1916) en 
eentje uit de beeldende kunst (de zesendertig vergezichten op Mount Fuji van 
Katsushika Hokusai, 1832). 

 

Situering 

 
In deze workshop combineren we twee soorten van “placeholders” om gesprekken te voeren over onszelf en 
onze organisatie – gesprekken waarvan de diepgang bij aanvang van de workshop nog een groot geheim is, 
maar waarvan de grensverleggende betekenis zich gaandeweg openbaart. 
 
De ene “placeholder structure” komt uit de dramatiek. De 36 dramatische situaties, na een grondige studie van 
het antieke en het moderne theater opgelijst door Georges Polti in 1916, bevatten in principe alle mogelijke 
aanleidingen tot dramatische spanning tussen individuen onderling of tussen individuen en hun omgeving. De lijst 
werkt als een krachtige katalysator om zinvolle en zingevende gesprekken te voeren over hoe het individu in haar 
omgeving staat en hoe zij zich ertoe verhoudt. 
 
Om het pad naar de wereld van de dramatiek te effenen werken we eerst met de 36 prenten met Mount Fuji van 
Hokusai uit 1832. Op iedere prent is de berg Fuji al of niet prominent aanwezig. Maar waar het in het bijzonder 
over gaat is dat bijna elke prent ook mensen bevat, figuranten, op weg of aan het werk. In de veilige omgeving 
van het vroeg-negentiende eeuwse Japan leren we hoe we prenten (eender welke, ook foto’s, ook de onze) 
kunnen gebruiken om nieuwe inzichten naar de oppervlakte te brengen – inzichten over onszelf, onze omgeving, 
onze organisatie.   



Doelgroep 

Je bent HR business partner, people manager, opleidingsverantwoordelijke, trainer, facilitator, coach. 
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 van alles over het bijzondere getal 36. 

• We leren hoe je reeksen met afbeeldingen kan inzetten om innige, diepgaande, zinvolle en bevrijdende 
gesprekken te voeren over jezelf en je organisatie, over je houding en instelling ten opzichte van je organisatie, 
over jezelf IN je organisatie. 

• We leren hoe je dit soort gesprekken kan faciliteren bij collega’s en medewerkers. 

• We leren van alles over storytelling en dramatische ontwikkeling. 

• We leren de 36 dramatische situaties kennen. 

• We leren hoe we aan de hand van dramatische situaties innige, diepgaande, zinvolle en bevrijdende gesprekken 
te voeren over jezelf en je organisatie, over je houding en instelling ten opzichte van je organisatie, over jezelf IN 
je organisatie. 

• We leren hoe je dit soort gesprekken kan faciliteren bij collega’s en medewerkers. 
 
 

Programma 

 

Voor deze workshop haalde Francis Laleman inspiratie uit verschillende culturen, van Joodse en Arabische 
mystiek tot het India van Tagore en het Japan van Hokusai. Dramatiek en storyboards zijn geïnspireerd door 
Georges Polti, Augusto Boal, Jerzy Grotowski, Sabitri Heisnam.  
 

• Het getal zesendertig in de wereldculturen. 

• Hokusai, Mount Fuji. 

• Exploratie van de 36 prenten. 

• Storyboarding en gesprekstechnieken. 

• Oefeningen 

• Feedback,terugkoppeling. 
 

• Verkenning van de 36 dramatische sitiuaties. 

• Aspecten van veilig theater 

• Storyboarding, gesprekstechnieken 

• Oefeningen 

• Feeback en terugkoppeling 
 

• Hoe passen we deze technnieken toe in onze eigen context? 
Werken mer eigen materiaal? 
Discussie, take-aways 
 
 
 

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

 

… twee specifieke structuren om diepgaande, zinvolle, zingevende gesprekken te voeren met medewerkers, 
collega’s, klanten – over zichzelf, over de organisatie, over alle interferenties tussen individu en organisatie. 
… handige tips en kapstokken om deze technieken zelf te gebruiken in je eigen context. 
… ideeën over hoe je eigen materiaal kan ontwikkelen om in deze structuren in te zetten. 
 
 
 

Cursusmateriaal 

• Een syllabus met werkbladen. 

• Een bibliografie. 

 


