
 
 

In balans bij onzekerheid, veerkrachtig bij verandering 

De wereld verandert voortdurend. Door de intensiteit en het plotse karakter van sommige veranderingen zijn 

we ons hier nog meer van bewust. Die veranderingen kunnen een bron zijn van onzekerheid en stress, zeker 

als het om een radicale verandering gaat. De mens heeft van nature nochtans alles in zich om zichzelf opnieuw 

uit te vinden door die crisissituaties, op voorwaarde dat hij zich niet door zijn angsten laat blokkeren. 

Deze module wil een ondersteuning bieden voor meer veerkracht en enthousiasme door in te spelen op de 

zoektocht naar zingeving van elk individu. Dankzij de bijdrage van seculiere filosofieën leren we namelijk 

relativeren, gebeurtenissen in perspectief te zien en onze intuïtie en creativiteit te stimuleren. Daardoor 

kunnen we dan weer kwetsbaarheid ombuigen naar opportuniteit.  

 

Deze module is bedoeld voor: 

Iedereen die op zoek is naar evenwicht in een wereld van voortdurende verandering. Welke positie men bij de 
organisatie bekleedt, heeft geen belang (medewerkers, managers, …). 

Deze module biedt de deelnemers: 

- een verhelderende benadering van de verandering, waardoor de deelnemer ze in perspectief kan zien 
en er voldoende afstand van kan nemen;  

- handige middelen om enthousiasme en creativiteit op een concrete manier te ondersteunen;   

- positieve technieken om zingeving te (her)ontdekken;  

- uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers onderling met ondersteuning van de trainer-coach, 
die zal helpen bij het bijsturen van de beperkende overtuigingen.  

 

Waarom deze module aan uw teams voorstellen? 

- U reikt uw teams middelen aan om vernieuwing binnen een onzeker klimaat te ondersteunen.   

- Uw medewerkers zullen over de nodige tools beschikken om afstand te kunnen nemen.  

- Door de uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers onderling kan hun verbondenheid worden 
versterkt. 

- U verstevigt uw ondersteunende rol op het vlak van welbevinden onder de werknemers.  
 

Thema’s die aan bod kunnen komen:  

- Hoe om te gaan met onzekerheid binnen een klimaat van voortdurende verandering en evolutie 
(VUCA) 

- Verandering en cycli, van taoïsme tot rouwtheorie 

- Opnieuw contact maken met de eigen creativiteit en vindingrijkheid in het zoeken naar oplossingen 

- Opnieuw zin vinden en geven  

- Coachen van de eigen vitaliteit 
 

Duur:  

- Hybride formule: een mix van filmmateriaal en lectuur, een webinar van hoogstens 2 uur en 1 dag met 
face-to-face sessies  

- Formule face-to-face: 1,5 dag  

 

Contact : info@baogroup.be  


