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Touching the Community Soul is 
een Action Research- (onderzoeken 
in de praktijk) en Action Learning-  
(leren in en voor de praktijk) programma 
naar de organiseerprincipes van een 
nieuwe tijd
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We leven in een tijd die vraagt om fundamentele vernieuwing.
Dat merken we dagelijks. Bestuurders, leiders, managers en
beleidsmakers worden geconfronteerd met vraagstukken die 
ze niet meer op de gangbare manieren opgelost krijgen; op 
allerlei gebieden en niveaus.

Veel mensen geven vorm aan de transitie van onze samen-
leving of zijn druk doende hun organisaties opnieuw uit te 
vinden. Veelal gedreven door een ongemakkelijk gevoel in 
hun onderbuik dat er fundamenteel iets onjuist is in hoe we 
onze samenleving en organisaties hebben ingericht. Een 
besef dat groei niet zaligmakend is. Dat meer werk niet niet 
vanzelfsprekend tot meer werking leidt. Dat meer strijd niet 
tot meer vrede leidt. Dat er iets anders nodig is om tot een 
duurzame balans te komen.

We hebben een keuze. Proberen we het oude in stand te hou-
den of durven we nieuwe wegen in te slaan? Als we blijven
doen wat we deden, krijgen we meer van wat we hebben. Op
allerlei plekken in onze samenleving wordt gepionierd om tot
nieuwe oplossingen te komen. Veel ondernemingen worden
uitgedaagd om zich sneller dan ooit opnieuw uit te vinden.

Hoe ziet de omslag eruit? Wat wordt er mogelijk? Hoe
ontstaat een duurzame balans? En hoe komen we daar?

Nieuwe organiseerprincipes
Touching the Community Soul onderzoekt en ontdekt de
organiseerprincipes van een nieuw tijdperk. Hoe creëren we
duurzame manieren van samenwerken die onze organisaties
en daarmee de samenleving naar een nieuw niveau tillen?
Hoe zien onze samenleving en organisaties, al dan niet
winstgedreven, er dan uit? Daar gaat Touching the Commu-
nity Soul over.

Kernvraag: hoe ontstaat fundamentele vernieuwing?
Hoe kunnen we communities (groepen mensen die samen
een keten, werk- of leefomgeving vormen) zodanig beïnvloe-
den dat we fundamentele en duurzame vernieuwing creëren?
Dit is de vraag die sinds de start richtinggevend is.

Voor koplopers
Touching the Community Soul is voor mensen die in de
praktijk staan, spil zijn in de veranderingen en zelf de
zoektocht meemaken naar hoe het anders kan. Koplopers
dus. De meeste organisaties doen mee met een team van
drie tot zes personen, om het toepassen van de inzichten
in de eigen organisatie te vergemakkelijken.

De deelnemers zijn (eind)verantwoordelijken voor gehele
organisaties of organisatieonderdelen, P&O-verantwoordelij-
ken, leden van de medezeggenschap of andere beïnvloeders/
bepalers op het gebied van organisatieontwikkeling. 
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organisaties deelgenomen. Van die organisaties doen er 23 
al drie jaar of langer mee. Meer dan twintig organisaties 
passen de inzichten actief toe bij de ontwikkeling van hun 
mensen en organisatie.

Waardering
De deelnemers waarderen de activiteiten zeer vanwege hun
vernieuwende karakter en de impact die ze ervaren op hun
persoonlijke- en organisatieontwikkeling. Het afgelopen jaar
werd het kernprogramma geëvalueerd met een 9 op een
schaal van 10.

(Bege)leiding door Erik Mandersloot
Dit programma is in 2009 gestart als onderdeel van
het Research Programme van het Strategy Center op
Nyenrode Business Universiteit. Het is een initiatief van en
staat onder leiding van drs. Erik Mandersloot (1966). Hij is
sinds 1997 verbonden aan het Strategy Center en heeft 
twintig jaar ervaring met het begeleiden van participatieve 
strategieën verandertrajecten en leiderschapsontwikkeling. 
Erik staat bekend om zijn vernieuwende manier van werken. 
Touching the Community Soul is een deel van zijn promo-
tieonderzoek naar ‘Synchroniciteit als organiseerprincipe’. 
Erik werkt samen met een team mensen om Touching the 
Community Soul vorm en inhoud te geven.

Nyenrode Business Universiteit 
Nyenrode biedt een uitgebreid aanbod aan leiderschaps-
programma’s. Touching the Community Soul is daar één van 
en is gericht op fundamentele vernieuwing. Het programma 
omvat activiteiten die nieuwe paden verkennen en toepasbaar 
maken. Het is daarmee iets bijzonders, voor de liefhebber.

Aberkyn
Naast zijn werk op Nyenrode is Erik partner bij Aberkyn.
Aber is een Keltisch begrip voor ‘de plek waar rivieren hun
stromen samenbrengen’. Kyn is Oudnoors voor ‘gemeen-
schap’ en ‘erbij horen’. Communities zijn vaak ontstaan
waar rivieren elkaar ontmoeten. Aberkyn is een mede door
McKinsey opgericht adviesbureau gericht op bewustzijnsont-
wikkeling dat leiders ondersteunt bij de transformatie van 
zichzelf, hun teams en organisaties. Erik is binnen Aberkyn 
verantwoordelijk voor vernieuwing.
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‘hè hè, EiNdElijK EEN plEK WAAr
dAt WAt iK iNtUïtiEf VoEl 
MEEr WoordEN EN BEEldEN Krijgt.’
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Vier keer twee dagen 
ervaringsleren, gericht op 
Anders kijken, Anders zijn
& Anders doen
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Wezenlijke vernieuwing ontstaat als we bereid zijn bestaande
wereldbeelden, zienswijzen en overtuigingen ter discussie te
stellen en ons open durven te stellen voor een andere kijk op
de vraagstukken waar we voor staan. Maar nieuwe inzichten
alleen zijn onvoldoende. Pas wanneer er wezenlijk iets ver-
schuift binnen onszelf kan er iets wezenlijk nieuws ontstaan.
En zodra we dan tot actie overgaan, kunnen we met andere
manieren van organiseren nieuwe werkelijkheden creëren die
van een andere orde zijn.

transformatie van het geheel
Ontwikkeling van ‘het geheel’ is het uitgangspunt, waarbij de
wetten die het universum organiseren richtinggevend zijn. Dit
betekent dat we ziens-, zijns- en werkwijzen ontwikkelen en
toepassen die gericht zijn op heling – weer (ge)heel maken.
Zo krijgen we zicht op de werkende principes van organisaties
of gemeenschappen die verder reiken dan ‘lean’, lerend’ of
‘agile’. Dit zijn organisaties waar bewustzijnsontwikkeling 
centraal staat en die zich daardoor continu kunnen aanpassen 
aan ontwikkelingen van binnen en buiten, en mensen groeien
en bezield bijdragen.

opzet: verkennen, ervaren en toepassen
Het programma omvat een combinatie van verkennen, ervaren
en toepassen. De inzet is het verruimen van het bewustzijn en
het vrijmaken van onaangeboorde potentiëlen, zowel mentaal,

fysiek als emotioneel, los en in onderlinge samenhang, 
individueel en op organisatieniveau. Daarnaast besteden we
ruim aandacht aan de ontwikkelingen in de wereld, welke
uitnodiging daar in schuilt en wat er kan ontstaan na de crises
van deze tijd. Elke bijeenkomst is een belevenis op zich.

intake: persoonlijke- en organisatiegroei (feb – maart)
Voorafgaand aan het programma is er een persoonlijke/team in-
take. We maken daarin kennis, inventariseren ontwikkelbehoeften 
en organisatievragen en bespreken wederzijdse verwachtingen.

tweedaagse: transformatie (april)
Tijdens deze twee dagen gebruiken we de werkwijzen van
Theory U en alchemie om elkaar te leren kennen en de funda-
mentele uitdagingen waar we voor staan te onderzoeken. Er zijn 
verschillende inbrengers, die hun visie delen op de ontwikkelingen 
in de wereld en op wat dit betekent voor de leiders van vandaag.

tweedaagse: organiseerprincipes van een nieuwe tijd (juni)
Met verschillende inbrengers werken we aan een ander
wereld- en mensbeeld en wat dat kan brengen. De deelne-
mers reflecteren hierop vanuit hun persoonlijke- en organi-

Geen stAndAARd pRoGRAmmA

Er zijn geen vooraf vastgestelde leerdoelen en eind-

termen. Ook geen cases, examens, essays, opdrachten 

of scripties. De activiteiten zijn bedoeld om met de deel-

nemers inzichten te verwerven gericht op fundamentele 

vernieuwing in organisaties en de maatschappij. 

Dit ervaringsleren biedt doorleefde inzichten.
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vormen, waardoor uitwisseling en verrijking plaatsvindt en de 
deelnemers inzichten krijgen in hun unieke bijdrage aan de 
ingebrachte (persoonlijke) vraagstukken 

tweedaagse: persoonlijk leiderschap (september)
In een tweedaags programma gaan de deelnemers in een deel 
van de groep aan de slag om te ervaren hoe ze met hun leider-
schap de groepen waarmee ze werken aan zich kunnen binden 
om vernieuwing te verwezenlijken.

tweedaagse: nieuwe werkelijkheden creëren (november)
Het vertalen naar de dagelijkse praktijk staat centraal in de 
laatste tweedaagse. Aan de hand van voorbeelden en ervarin-
gen exploreren we hoe (samen)werken en organiseren er in 
de nieuwe tijd uit kan zien in de eigen werkomgeving en welke 
volgende stappen passend zijn.

Ervarings- en praktijkgericht
De opzet is om waar mogelijk via ervaringen inzichten te laten 
ontstaan. In elke tweedaagse komt de vertaalslag naar de 
(eigen) praktijk aan bod. Verschillende inbrengers delen aan de 
hand van concrete voorbeelden hun ideeën, die oorspronkelijk, 
interessant en inspirerend zijn.

doorbouwen
Het programma ontwikkelt zich elk jaar door op basis van de 

ervaringen van de vorige jaren en door nieuwe inzichten toe te 
voegen. Onder andere komen aan bod: Theory U, presencing, 
alchemie, universele wetten, reinventing organizations (de 
bezielde nieuwe organisatie zoals beschreven door Frederic 
Laloux), appreciative inquiry (samen onderzoeken wat werkt in 
plaats van wat verkeerd gaat), communitybuilding, energetische 
groepsontwikkeling, synchroniciteit, holacracy (een nieuw orga-
nisatiemodel gebaseerd op werken in cirkels, empowerment en 
permanent herorganiseren) en het werken met energieën.

leergroepen
De uitwisseling met deelnemers uit andere organisaties en sec-
toren verrijkt. Tijdens de eerste tweedaagse worden de deelne-
mers uitgenodigd leergroepen te vormen die gedurende het jaar 
met elkaar werken. De groepen kiezen een specifieke insteek:
1) het elkaar ondersteunen bij persoonlijke ontwikkeling
2)  het met elkaar werken aan de vragen die spelen binnen 
 de eigen organisatie, of 
3)  het werken aan een gemeenschappelijk onderzoeksthema.

Challenge sessie
De deelnemers organiseren een challenge sessie binnen de
eigen organisatie. Tijdens die sessie staan de vraagstukken van 
hun organisatie centraal. De deelnemers nodigen hun eigen orga-
nisatie uit om te kijken of en hoe het anders kan op basis van de in-
zichten uit het programma. De uitkomsten van de challenge sessies 
zijn concrete inzichten en initiatieven binnen de eigen organisatie.
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‘iK hEB EEN ENorME WArMtE EN 
opENhEid ErVArEN Bij MENsEN diE iK 
totAAl NiEt KENdE. gElijKgEstEMdEN’

Werking op drie niveaus
Deelname levert meerwaarde op drie niveaus:
•	Voor	de	individuele	deelnemer	door	persoonlijke	ontwikke-

ling en groei in leiderschap en praktische inzichten die in 
 de eigen werkpraktijk kunnen worden toegepast.
•	Voor	de	organisatie	doordat	er	bruikbare	antwoorden	komen	

op actuele vraagstukken die om niet-gangbare aanpakken 
vragen.

•	Voor	de	samenleving	doordat	we	met	elkaar	nieuwe	princi-
pes vormgeven en toepassen.

data en kosten
Het kernprogramma start in april 2017

 oNdErdEEl  dAtUM  tijd loCAtiE
 Transformatie   19 & 20 apr   10.00 - 17.00   Morgenstern,   
     Barchem
 Nieuw wereld-   22 & 23 jun   10.00 - 17.00   Kasteel de   
 en mensbeeld    Berckt, Baarlo
 Persoonlijk  18 & 19 sep  10.00 - 17.00  Morgenstern,
 leiderschap      Barchem 
 Nieuwe   8 & 9 nov   10.00 - 17.00  De Zwanenhof,  
 werkelijkheden    Zenderen
 creëren 

De kosten van deelname aan het kernprogramma zijn
€ 5.500,- exclusief BTW en verblijfskosten.
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… dat we door slimme interventies het bewust zijn en bewust 
handelen van mensen sneller en diepgaander ontwikkelen.

Door (on)bewuste patronen en overtuigingen te doorbreken 
wordt er dan een andere betekenis gegeven aan de realiteit en 
mogelijkheden. Waardoor mensen vanuit hun eigen potentie 
anders in relaties met anderen stappen. En vanuit hun eigen 
identiteit en hun eigenheid verbindingen aangaan. Die leiden 
tot autonomie en vrijheid van handelen. Waardoor de kwaliteit 
van relaties tussen mensen onderling en de relatie tussen 
mens en natuur wezenlijk verandert. Zo komen we tot andere 
vormen van overleg, samenwerking en besluitvorming en 
nieuwe integrale manieren om complexe vraagstukken op te 
lossen. Waarmee zingeving ontstaat en vorm en inhoud krijgt. 

stel je eens voor…
… dat we daarmee in staat zijn om arbeidsorganisaties te cre-
eren waar mensen bezield werken, waar hun talenten worden 
ingezet en ontwikkeld en waar hun disfunctionele patronen 
worden geheeld. En dat deze organisaties daardoor gezond 
en in balans raken en een blijvende bijdrage leveren aan een 
gezonde en gebalanceerde samenleving.

stel je eens voor …
… dat jij met jouw ziens-, zijns- en werkwijzen dat kunt laten 
ontstaan.

VeRdiepend, mAAR niet zwAAR

Touching the Community Soul heeft diepgang, maar wordt 

niet als zwaar ervaren. Deelnemers onderstrepen juist dat 

ze erg genieten en veel lachen. De spanning van nieuwe 

dingen ontdekken gaat hand in hand met openheid en 

ontspanning. Mensen leven naar de bijeenkomsten toe en 

blikken er met een warm gevoel op terug.
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‘gEiNspirEErd zijN WE AAN dE slAg gEgAAN 
oM MEt oNgEBrUiKElijKE MANiErEN VAN WErKEN 
hEt hoogstE potENtiEEl VAN oNzE MEdEWErKErs 
EN stUdENtEN tE oNtslUitEN. WE MErKEN dAt WE 
MEt hEt toEpAssEN VAN dE NiEUWE priNCipEs MooiE 
rEsUltAtEN BoEKEN.’
Mark Vlasblom, Directievoorzitter & Domeinregisseur @ROCvF & @ROCvA

..
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Na deelname aan het 
kernprogramma zijn er diverse 
mogelijkheden om te verdiepen
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Sinds de start is het programma geëvolueerd. De afgelopen
jaren zijn de ziens-, zijns- en werkwijzen die in het program-
maaan bod komen met een team van vaste begeleiders en
inbrengers doorontwikkeld. 

Samen met verschillende deelnemende organisaties zetten 
we de vervolgstappen voor de ontwikkeling van Touching the 
Community Soul. Voor 2017 zetten we in op: 

•	Het	kernprogramma uit deze brochure dat de essentie
 van Touching the Community Soul laat ervaren en 
 waarmee de ziens-, zijns- en werkwijzen worden 
 doorontwikkeld.
•	Een onderzoeksprogramma gericht op het vertalen naar 

en toepassen in de praktijk. Samen met een onderzoeks-
raad waarin de deelnemende organisaties zitting hebben 
geven we het onderzoek vorm en inhoud met het doel om 
met en van elkaar te pionieren.

•	Een tweetal verdiepingsdagen waar deelnemers en (oud) 
deelnemers elkaar kunnen ontmoeten en waarin de verta-
ling naar de praktijk centraal staat. Ook kunnen deelne-
mers en oud deelnemers een collega 

 meenemen om zo meer te leren over wat Touching the 
Community Soul is. Deze data zijn 12 mei en 13 oktober.

•	Een viertal thematische en exploratieve verdiepings-
 modules voor persoonlijke- en organisatieontwikkeling. 

Deze zijn toegankelijk voor oud deelnemers van het 
 programma en hun collega’s.
•	Een learning journey naar damanhur, een gemeenschap
 in Noord-Italië die door de Verenigde Naties is erkend
 als model voor een duurzame toekomst.
•	Executive intervisie voor bestuurders, met twee bijeen- 

komsten per jaar.
•	Met	de	deelnemende	organisaties	in	de	onderzoeksraad	

initiëren we aanvullende activiteiten gericht op het verder 
ontwikkelen van de community.

Informatie over deze activiteiten is te vinden in de nieuwsbrie-
ven (aan te vragen via welcome@touchingthecommunitysoul.nl).
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top VAN oNzE orgANisAtiE BEïNVloEd. WE MErKEN dAt
 WE MEEr doorzEttiNgsKrACht hEBBEN gEKrEgEN EN 
dAt WE dAArdoor MEEr dUUrzAME oplossiNgEN ViNdEN 
Voor dE VrAAgstUKKEN WAAr WE AAN WErKEN’
Ineke de Bruin, directeur zorg van Lucertis, onderdeel van ParnassiaGroep
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De deelnemers waarderen 
het programma met een 9
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Met het deelnemen aan dit programma heb je een referentiekader
dat past bij deze tijd van transitie. Je ervaart ‘state-of-the-art’
ziens-, zijns- en werkwijzen met concrete interventietechnieken
die organisatieonwikkeling in hun eigen context versnellen. 
Daarnaast ben je onderdeel geworden van een netwerk van gelijk-
gestemde mensen en organisaties waarmee blijvend kennis en
ervaring kan worden gedeeld.

Iets concreter:
•	Directe	ervaring	met	state-of-the-art	transformatie-	

methoden en interventies die verder gaan dan de 
 gangbare inzichten in verandermanagement.
•	(Diepgaande)	inzichten	die	bijdragen	aan	verdieping	bij
 persoonlijke leiderschapsuitdagingen en bij het fungeren
 als spil in verandering.
•	Inzicht	in	de	vormen	en	organiseerprincipes	van	een	

nieuw tijdperk.
•	Leren,	ervaren	en	toepassen:	niet	alleen	inzichten	opdoen,
 maar ook verinnerlijken en praktisch toepasbaar maken.
•	Door	communityvorming	over	sectoren	heen	ontstaat	een
 netwerk van gelijkgestemde beslissers/beïnvloeders van
 organisatieontwikkeling.
•	Een	filmische	en	fotografische	verslaglegging	en	toegang
 tot een portal met het netwerk van deelnemers en al het
 (beeld)materiaal van de afgelopen jaren.

‘iN VErgElijKiNg MEt 
ANdErE oplEidiNgEN gAAt 
dit NiEt oVEr ééN AspECt 
MAAr rAAKt hEt AllEs.’
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In de loop der jaren 
hebben veel mensen 
bijgedragen aan de 
ontwikkeling van het
programma
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NAAM  oNdErWErp  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 2016
Ada Otten Dans       •
Adam Kahane  Power & Love     •
Alma Kerling  Innovatie bij House of Logistics        •
Anke Wiersma  Inzichten vanuit vernieuwende organisaties       •		 •
Anne Johan Willemsen  Mentale fitheid   • • •
Ap Dijksterhuis  Het slimme onbewuste •
Arno Versichen  Appreciative Inquiry   •
Cees Hoogendijk  De verticale dialoog •
Christy van den Putten  Energiewerk en inzicht  •	 •	 •	 •	 •	 •	 •		 •
Daniel Zavrel & Marko van der Beek  Heart Math & Quantum Response   •	 •
Dirk Oellibrandt  Alchemie van leiderschap  •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
Edu Feltmann  Taalfilosoof: knikkers en gras  •
Eric Schneider  Transformatie in mens en maatschappij  •
Erik Jan de Rooij  Transformatieprocessen ontwerpen •	
Esperide Ananas  Damanhur    •	 • •		 •		 •	
Fares Boustanji  Hoe roofvogels je leiderschap tonen      •	 •	 •
Frederic Laloux  Reinventing Organizations       •
Hans Andeweg  Werken met energieën, ECOintention   •	 •	 •	 •	 •	 • •	
Hein Dijksterhuis  Theory U   •	 •
Herman & Herma Wijffels  Naar een nieuw paradigma  •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
Hetty de With  Vertaling in de praktijk bij De Zijlen        •	 •
Humming Blue Whale Sjamanisme   •	 •	 •	 •	 •		 •
Jac Rongen Boogschieten       •
Jacolijne Coops  Leiderschapsontwikkeling met paarden  •		 •	 •	 •	
Jan Kortie  Stembevrijding    •	 •	 •	 •	 •	 •
Jan Pieter van Lieshout  Sense Dance •	 	 •	 •	 •	 •	 • •	

de inbrengers van het programma
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l Jaspar Roos  De kracht van humor; innovatie    •

Jasper Merle Improviserend musiceren        •	
Johan Schelling  Transitie in de kerk, van binnen uit •
Joke van IJzeren & Frank Pronk  De rechterkant van de U   •	 	 	 •	 •	 •	
Jose Marie Luzarraga en collega’s  Mondragon University    •	 •	 •  •	
Josephine Green  From Pyramids to Pancake  •	 •	 • 
Marcel Kuhlmann  Implementatiekunst en ideologieën  •	 •
Marihuela Belt  Hoe doe je het licht aan?      •
Marja de Vries  Wetten van het universum &   •	 •	 •	 •	 •	 •	 • samenlevingen in balans 
Marjolein Berger Vos  Theory U ervaren via beeldhouwen   •	 •	 •	 •
Mark Vlasblom  Route 66 - de praktijk bij ROCvAmsterdam        •	
Matthijs Schouten  Ecoloog & filosoof  •	
Max Herold  Spiral Dynamics  • 
Nirmala Horzelenberg Opstellingen       •	 •	 •
Paul de Blot  Business Spiritualiteit •	 •	 •	 •	 •	 •  • 
Peter Huizinga  De essentie van de dialoog •	 •	 •	 •	 •	 •
Peter Robertsen  Business Ecologie & S-curves •
Piet Nibbelink  Paardenfluisteren  •
Piet Weisfelt  Energetische groepsdynamica    •	 •	 •	 •		 •
Remmelt Schuuring  Cooperaties als vorm voor zelforganisatie        •		 •	
Rita Maarse  Groepsdynamica  •
Thijs Homan  Organisatiedynamica •     
Tijn & Kris Touber  Spoedcursus verlichting   •	 	 •
Wibo Koole  Werken met TheoryU en ervaringen van        • 
 het Presencing Institute

NAAM  oNdErWErp  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 2016
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‘VErBAziNgWEKKENd dAt 
hEt zo gEMAKKElijK KAN 

zijN oM jEzElf MEt 
dE ANdEr tE VErBiNdEN’
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l 6. deelnemende organisaties

Met een team deelnemen 
maakt toepassing in de eigen 
organisatie gemakkelijker 

Een
jaar



hier een overzicht van de organisaties die hebben meegedaan, 
gerangschikt naar het aantal jaren dat ze tot nu toe hebben deelgenomen. 

Zes 
jaar

•	Microsoft
•	Woonbedrijf

Vijf
jaar

•	Draaijer	&	Partners	
•	ROC	van	Amsterdam	
•	ROC	van	Twente	
•	Van	Boeijen	

Vier
jaar

•	Brandweer	Flevoland
•	Graafschap	College
•	Rabobank
•	Ziggo

Drie
jaar

•	Amstelland	bibliotheken	
•	Gemeente	Den	Haag
•	Ieder1
•	Ministerie	van	Economische	Zaken	
•	Politie	Noord-Holland
•	ROC	Midden	Nederland	
•	ThiemeMeulenhoff
•	Vluchtelingenwerk	Nederland	
•	De	Zijlen

Twee
jaar

•	Change	Kitchen
•	Dranken	Pallet	Beheer	Nederland	BV	
•	MEE	Friesland
•	Pluryn
•	UMC’s

Een
jaar

•	Actiezorg/Magentazorg
•	Accor	Hotels	
•	Adempauze	
•	ATLV
•	CE	Delft	
•	Daelzicht	
•	Deltion	College	
•	DSM
•	Elzha
•	European	Leadership	Platform
•	Gemeente	Amersfoort
•	Gemeente	Bronckhorst
•	Gemeente	Lelystad
•	GGD	West-Brabant
•	Harver
•	Hero	Executive	Services

•	Alliander
•	Gemeente	Almere
•	ParnassiaGroep

Acht
jaar
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•	‘s	Heerenloo	Zorggroep
•	Instituut	Fysieke	Veiligheid
•	Jeugdhulp	Friesland
•	Kwan
•	Life	Projects	
•	St	Maatschappelijk	Werk	Friesland
•	Mobiliteitscentrum	Brabant	
•	OCW	GGD	Haaglanden
•	Platform	31
•	Puurhulst
•	Saffier	de	Residentie	Groep	Den	Haag
•	Thuisvester
•	TomTom
•	UWV
•	Veiligheidsregio	IJsselland	
•	Welzijn	Centraal

•	Gemeente	BredaZeven
jaar
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Heldere kleine lettertjes
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Heldere kleine lettertjes

Voorwaarden
•	Het	kernprogramma	gaat	definitief	door	zodra	er	vijftig	

deelnemende personen zijn.
•	Deelnemers	aan	het	kernprogramma	kunnen	geen	vervan-

gers sturen, vanwege continuïteit in de groepsvorming.
•	 Inschrijving	voor	het	kernprogramma	is	definitief	na	

mondelinge of schriftelijke toezegging van deelname. Bij 
annulering wordt tot dertig dagen voorafgaand aan de start 
de helft van het bedrag in rekening gebracht. Daarna is er 
geen restitutie meer.

•	Verdiepingsbijeenkomsten	gaan	door	zodra	er	vijftien	
 deelnemende personen zijn.
•	Na	inschrijving	voor	een	verdiepingsmodule	is	er	geen	
 restitutie meer mogelijk. Dit omdat we met kleinere groe-

pen werken.
•	Facturatie	voor	programma’s	gebeurt	binnen	een	maand	

na de inschrijving.
•	De	betalingstermijn	is	dertig	kalenderdagen.	Bij	overschrij-

ding van de betalingstermijn wordt de wettelijke rente 
 in rekening gebracht.
•	Kosten	voor	logies,	maaltijden	en	versnaperingen	
 van de meerdaagse programma’s worden apart na 
 afloop gefactureerd. Verblijfskosten liggen tussen 
 de € 300,- en € 350,- per verblijf, afhankelijk van 
 duur, locatie en aantal mensen. Kosten gerelateerd 
 aan een voorovernachting worden apart gefactureerd.

touchinG, het BoeK

Over Touching the Community Soul is in 2013 een boek 

gemaakt door leden van het begeleidingsteam uit 2013: 

Caroline Dekker, Jaspar Roos en Annemiek Streng. Dit boek 

is te bestellen via welcome@touchingthecommunitysoul.nl. 

Een tweede boek verschijnt in de loop van 2017.



8. aanmelden

Geïnteresseerd geraakt? 
Inschrijven kan!
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inschrijvingsformulier Kernprogramma 2017

Voornaam                  Achternaam                   Functie                          E-mail        (Mobiele) telefoon

deze pagina graag ingevuld en getekend 
terugsturen naar: 
Nyenrode Business Universiteit
Strategy Center
T.a.v. de heer drs. Erik (H.U.) Mandersloot 
Straatweg 25 
3621 BG Breukelen

of via e-mail naar welcome@touchingthecommunitysoul.nl

Voor vragen kun je contact opnemen met Erik Mandersloot 
op 06 53143107 of via e.mandersloot@nyenrode.nl

Organisatie

Voornaam

Achternaam

Functie

E-mail

Telefoon

Factuuradres

E-mail factuur

Handtekening
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ColofoN	Erik	Mandersloot,	versie	november	2016	•	Fotografie:	Annemiek	Streng	/	Strengstories	•	Grafisch	ontwerp:	Ben	Peters	/	De	Hondsdagen


