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DE ORGANISEERPRINCIPES VAN EEN NIEUWE TIJD



Wat en 
waarom?

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. Het is in 2009 met 15 
organisaties gestart om een bijdrage 
te leveren aan het vinden van 
antwoorden op de verschillende crises 
die zichtbaar werden.



WAT IS TOUCHING THE COMMUNITY SOUL?

Een nieuwe tijd
We leven in een tijd die vraagt om fundamentele vernieuwing.

Bestuurders, leiders, managers en beleidsmakers worden 
geconfronteerd met vraagstukken die ze niet meer met de 
gangbare manieren opgelost krijgen. Op allerlei gebieden en 
niveaus.

We hebben een keuze. Proberen we het oude in stand te 
houden of durven we op zoek te gaan naar nieuwe wegen? 
Want als we blijven doen wat we deden, dan krijgen we 
immers meer van wat we hebben.

Op allerlei plekken in onze samenleving wordt gepionierd om 
uit de crises tot nieuwe oplossingen te komen. En ook veel 
ondernemingen worden uitgedaagd om zich sneller dan ooit 
opnieuw uit te vinden.

Nieuwe organiseerprincipes
Hoe creëren we duurzame manieren van samenwerken die 
onze organisaties en daarmee de samenleving naar een nieuw 
niveau tillen?

En hoe zien onze samenleving en organisaties, al dan niet 
winstgedreven, er dan uit?

Daar gaat Touching the Community Soul over. Touching the 
Community Soul ontdekt de organiseerprincipes van een 
nieuw tijdperk.

Kernvraag: hoe ontstaat fundamentele vernieuwing?
Hoe kunnen we communities (groepen mensen die samen een 
keten, werk- of leefomgeving vormen) zodanig beïnvloeden dat 
we fundamentele en duurzame vernieuwing veroorzaken?

Anders kijken, anders zijn, anders doen
Wezenlijke vernieuwing ontstaat als we bereid zijn bestaande 
wereldbeelden, zienswijzen en overtuigingen ter discussie te 
stellen en ons open durven stellen voor een andere kijk op de 
vraagstukken waar we voor staan.

Echter, nieuwe inzichten alleen zijn onvoldoende. Pas wanneer 
er wezenlijk iets verschuift binnen onszelf kan er iets 
wezenlijk nieuws ontstaan.

En zodra we dan tot actie overgaan en met andere wijzen van 
organiseren gaan handelen, kunnen we nieuwe 
werkelijkheden die van een andere orde zijn, ook creëren in 
onze werk- en leefomgevingen.

Transformatie van het geheel
Ontwikkeling van ‘het geheel’ is het uitgangspunt, waarbij de 
wetten die het universum organiseren richting gevend zijn.
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Dit betekent dat we ziens-, zijns- en werkwijzen ontwikkelen 
en toepassen die gericht zijn op heling - weer (ge)heel maken.

Zodoende krijgen we zicht op de organiseerprincipes van 
gemeenschapsorganisaties die verder reiken die van ‘lean’ of 
‘lerende’ organisaties.

Voor koplopers
Inmiddels hebben meer dan 220 personen uit ruim 30 
organisaties deelgenomen. 13 organisaties doen al 3 jaar of 
langer mee.

De deelnemers zijn (eind)verantwoordelijken voor gehele 
organisaties of organisatieonderdelen, P&O 
verantwoordelijken of andere beïnvloeders/bepalers op het 
gebied van organisatieontwikkeling. Mensen die in de praktijk 
staan, spil zijn in de veranderingen en zelf de zoektocht naar 
hoe het anders kan meemaken in de praktijk. Koplopers dus.

Kernprogramma, verdieping en toepassen
Sinds de start is het programma geëvolueerd. De afgelopen 
jaren zijn de ziens-, zijns- en werkwijzen die in het programma 
aan bod komen met een team van vaste begeleiders en 
inbrengers doorontwikkeld. Momenteel omvat Touching the 
Community Soul de volgende activiteiten:

• Kernprogramma van 4 maal 2 dagen dat de essentie van de 
zoekrichting van Touching the Community Soul laat ervaren. 
Dit programma start in april 2014 en in november 2014.

• Periodieke thematische en exploratieve verdiepings-
modulen voor persoonlijke- en organisatieontwikkeling voor 
iedereen die het kernprogramma volgt of gevolgd heeft.

• Een Learning Journey naar Damanhur, een gemeenschap in 
Noord Italië die door de Verenigde Naties is erkend als 
model voor een duurzame toekomst. De komende reis is in 
juni 2014 en staat open voor een ieder die interesse heeft.

• Executive Intervisie voor bestuurders met drie 
bijeenkomsten per jaar.

• Ondersteuning van organisaties bij het toepassen van in de 
eigen organisatie. Dit is op initiatief van de deelnemende 
organisatie

(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 20 jaar ervaring 
met het begeleiden van participatieve strategie- en 
verandertrajecten en leiderschapsontwikkeling. Erik staat 
bekend om zijn vernieuwende manier van werken. Touching 
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the Community Soul is een deel van zijn promotieonderzoek 
naar ‘Synchroniciteit als organiseerprincipe’.

Erik werkt samen met een team mensen om Touching the 
Community Soul vorm en inhoud te geven.

Stel je eens voor ...
... 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 
eigenheid verbindingen aangaan. Die leiden tot autonomie en 
vrijheid van handelen. Waarmee de kwaliteit van relaties 
tussen mensen onderling en de relatie tussen mens en natuur 
wezenlijk verandert.

Om zo te komen 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. En er 
een nieuw evenwicht kan ontstaan.

Stel je eens voor dat we daarmee in staat zijn om 
arbeidsorganisaties te creëren 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 kunnen leveren aan een gezonde en 
gebalanceerde samenleving. 

Stel je eens voor dat jij met jouw ziens-, zijns- en werkwijzen 
dat kan laten ontstaan.

Waardering
De deelnemers waarderen de activiteiten zeer vanwege hun 
vernieuwde karakter en de impact die ze ervaren op hun 
persoonlijke en organisatie ontwikkeling.

De afgelopen jaren werd het kernprogramma geëvalueerd 
met een 8.6 op schaal van 10.

Nyenrode Business Universiteit
Nyenrode biedt een uitgebreid aanbod 
aan leiderschapsprogramma’s. 
Touching the Community Soul is 
gericht op fundamentele vernieuwing. 
Het omvat programma’s en activiteiten 
die nieuwe paden verkennen en 
onderzoeken. De programma’s zijn iets 
bijzonders, voor de liefhebber.
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Annemiek Streng (Strengstories) verzorgt de fotografie en film van het programma.
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Kern  
programma

4 keer 2 dagen ‘state of the art’  
ervaringsleren gericht op 
‘Anders kijken’, ‘Anders zijn’  
& ‘Anders doen’.

Geen standaard programma.

Er zijn geen vooraf vastgestelde leerdoelen en 

eindtermen. Ook geen cases, examens, 
essays, opdrachten of scripties.

De activiteiten zijn erop gericht om met de deel-
nemers inzichten te verwerven gericht op 
fundamentele vernieuwing in organisaties 

en in de maatschappij.

Ervaringsleren biedt doorleefde 
inzichten.



KERNPROGRAMMA

Opzet: verkennen, ervaren en toepassen
De opzet van het programma omvat een combinatie van ver-
kennen, ervaren en toepassen.

De inzet is het bewust verruimen van het bewustzijn en het 
vrijmaken van onaangeboorde potentiëlen zowel mentaal, 
fysiek, emotioneel als spiritueel; los en in onderlinge 
samenhang. Zowel op individueel als op organisatieniveau.

Daarnaast besteden we ruim aandacht aan de ontwikkelingen 
in de wereld om ons heen, welke uitnodiging daar in schuilt en 
wat er kan ontstaan na de crises die deze tijd kenmerken.

Elke bijeenkomst is een belevenis op zich.

Intake: persoonlijke- en organisatiegroei
Voorafgaand aan het programma is er een persoonlijke intake. 
We maken daarin kennis, inventariseren ontwikkelbehoeften 
en organisatievragen en bespreken wederzijdse 
verwachtingen.

Vier tweedaagse bijeenkomsten
De kern van het programma bestaat uit een viertal 2-daagse 
bijeenkomsten:

1. Transformatie – Tijdens deze twee dagen gebruiken we de 
werkwijzen van TheoryU en alchemie om elkaar te leren 
kennen en de uitdagingen waar we voor staan te 
onderzoeken. Er zijn verschillende sprekers die hun visie 
delen op de ontwikkelingen in de wereld en wat dit betekent 
voor de leiders van vandaag.

2. Organiseerprincipes van een nieuwe tijd – Met 
verschillende inbrengers werken we aan een ander wereld- 
en mensbeeld en wat dat kan brengen. De deelnemers 
reflecteren hierop vanuit hun eigen persoonlijke- en 
organisatieontwikkeling. We werken met verschillende 
interactievormen waardoor uitwisseling en verrijking 
plaatsvindt en de deelnemers inzichten krijgen voor de 
ingebrachte (persoonlijke) vraagstukken.

3. Persoonlijk leiderschap – In een tweedaags programma 
gaan de deelnemers aan de slag om te ervaren hoe ze met 
hun leiderschap de groepen waarmee ze werken aan zich 
kunnen binden om vernieuwing te realiseren.

4. Nieuwe werkelijkheden creëren – Het vertalen naar de 
dagelijkse praktijk staat centraal in deze tweedaagse. Aan 
de hand van voorbeelden exploreren we hoe (samen) 
werken en organiseren in de nieuwe tijd er uit kan zien. 
Verschillende inbrengers delen aan de hand van concrete 
voorbeelden hun ideeën die oorspronkelijk, interessant en 
inspirerend zijn.
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Onderwerpen
Onder andere komen aan bod: TheoryU, presencing, alchemie, 
appreciative inquiry, community building, synchronicity, 
praktische spiritualiteit, holacracy, universele wetten en het 
werken met energieën.

Leergroepen
Tijdens de eerste tweedaagse vormen de deelnemers 
leergroepen die met elkaar werken gedurende het jaar. 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 organisatie uit of en hoe het ook anders kan op basis 
van de inzichten uit het programma. En wat er voor nodig is 
om dat ook te laten gebeuren. Of om dat wat er al gebeurt 
groter te maken. De uitkomsten van de challenge sessies zijn 
concrete inzichten en initiatieven binnen de eigen organisatie.

Werking op 3 niveaus
Deelname levert meerwaarde op drie niveaus:

• voor de individuele deelnemer door 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 het collectief van de samenleving doordat we met 
elkaar nieuwe principes vorm geven en toepassen.

Data en kosten
Het kernprogramma start twee maal per jaar; in april en in 
november.

Onderdeel Datum Tijd Locatie

Transformatie 23 & 24 april 2014 10.00 - 17.00 Morgenstern, Barchem

Nieuw wereld- en mensbeeld 25 & 26 juni 2014 10.00 - 17.00 Kasteel de Berckt, Baarlo

Persoonlijk leiderschap
18 & 19 sept of 1 & 2 okt 

2014
10.00 - 17.00 Morgenstern, Barchem

Nieuwe werkelijkheden creëren 4 t/m 6 november 2014 14.00 - 14.00
Chateau Frandeux, 

Frandeux (B)

De kosten van deelname aan het kernprogramma zijn  
€ 5.500,- exclusief BTW en verblijfskosten.
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Verdiepings-
modulen

Verdiepingsmodulen zijn toegankelijk 
voor iedereen die in aan het 
kernprogramma deelneemt of heeft 
deelgenomen.



VERDIEPINGSMODULEN

De ziens-, zijns- en werkwijzen van Touching the Community 
Soul verdiepen na deelname aan het kernprogramma kan.

Elke maand is er een verdiepingsbijeenkomst. Op basis van 
door deelnemers aangegeven behoefte vindt de 
programmering plaats. Hieronder een overzicht van 
verdiepingsmodules die in 2014 (weer) worden 
geprogrammeerd.

• Organisatiebezoeken - Tijdens de organisatiebezoeken leren 
we van de ervaringen van andere organisaties. Hoe hebben 
ze de inzichten uit Touching the Community Soul vertaald 
naar hun organisaties, wat zijn de resultaten en wat hebben 
ze geleerd.

• Dialoog - Gedurende deze dag krijg je verschillende vormen 
van dialoog aangereikt met daarbij praktische handvatten 
hoe je ze zelf kan initiëren en faciliteren. We onderzoeken 
verschillende dialoogvormen zoals die in verschillende 
(inheemse) culturen werden en worden gebruikt, geven de 
werkzame principes en reiken je praktische handvatten aan 
voor het gebruiken van dialoogvormen in je eigen 
organisatie.

• 24-uurs bijeenkomsten - Deze bijeenkomsten staan in het 
teken van persoonlijke verdieping. Samen met Dirk 

Oellibrandt werken we aan een thema. Bijvoorbeeld 
levenslijnen, werken met mannelijke en vrouwelijke 
energieën en helende relaties.

• De rechterkant van de U – TheoryU als werkwijze om tot 
vernieuwing te komen neemt aan bekendheid toe. Echter het 
in praktijk brengen blijkt lastig. Met topsporters, zoals 
bijvoorbeeld Lobke Berkhout, of succesvolle innovatoren 
onderzoeken we wat de succesfactoren zijn aan ‘de 
rechterkant van de U’.

• Mondragon, lessen uit de praktijk – Mondragon is een 
coöperatie van ruim 250 bedrijven circa 85.000 medewerkers 
waarvan 85% eigenaar zijn. Hun motto is "Humanity at 
Work". Door gesprekken met managers van Mondragon 
vertalen we hun principes voor succesvol samenwerken 
naar onze vraagstukken.

• Holacracy - Holacracy® is een dynamisch besturingsmodel 
voor organisaties waarmee een organisatie voortdurend in 
staat is haar organisatieinrichting bij te sturen, waarbij de 
missie (‘purpose’) richting gevend is. Spanningen en 
problemen worden niet onder het tapijt geveegd, maar 
dienen juist als brandstof voor de ontwikkeling van de 
organisatie.

• Michael Systeem - Het Michael Systeem biedt een 
diepgaand persoonlijkheidsprofiel dat inzicht geeft in jezelf 
op het niveau van je zijnskwaliteit. Dit profiel beschrijft de 
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essentie van jouw persoonlijkheid, vanuit de kern van wie jij 
bent en biedt je handvatten om je levenspad en je bijdrage te 
vinden en te volgen.

• High Touch - High Touch biedt een onomkeerbare ervaring 
in persoonlijk leiderschap. Je krijgt een reading om jouw 
persoonlijke vraag in zijn essentie te onderzoeken. Je neemt 
deel aan sjamanistische meditaties om je lichaam op het 
kleinst mogelijke deeltje te openen voor het nieuwe en om 
afscheid te nemen van wat niet meer voor je werkt. Aan de 
hand van veranderkundige concepten maken de vertaling 
naar de praktijk zodat je het ook anders gaat ‘doen’.

Planning en kosten
Een overzicht van 20 beschikbare verdiepingsmodules is 
beschikbaar. De data voor verdiepingsdagen in 2014 zijn: 4/5 
februari (24-uurs), 7 maart, 11 april, 9 mei, 10/11 september 
(24-uurs), 10 oktober, 14 november en 12 december.

Deelname aan verdiepingsmodules kost meestal € 550,- per 
persoon per dag (2 dagdelen) exclusief BTW en verblijfskosten 
(alleen bij een overnachting).
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Executive 
Intervisie

Met maximaal 12 bestuurders  
ervaringsgericht de inzichten van 
Touching the Community Soul 
toepassen op eigen vraagstukken.



EXECUTIVE INTERVISIE

Voor bestuurders
De executive intervisie is voor bestuurders van de 
deelnemende organisaties om inzicht te krijgen in de ziens-, 
zijns- en werkwijzen die binnen Touching the Community Soul 
aan bod komen. We werken tijdens deze bijeenkomsten met 
een groep van maximaal 12 personen.

Werken aan de eigen vraagstukken
De aanpak van de intervisie is om aan de hand van de inbreng 
van een van de sprekers/inbrengers uit het programma te 
reflecteren op de vraagstukken van de deelnemende 
executives. 

Ervaringsgericht
Met de werkwijze gaan we voorbij het mentale en ‘praten 
over’. Juist voor leiders is het van groot belang dat ze zich 
bewust zijn van hoe ze zich voelen, overkomen en gedragen in 
de groepen waar ze mee werken. Gedurende de dag wordt er 
geoefend met de oplossingsrichtingen van de casussen.

Ervaren begeleiding
Erik Mandersloot en Piet Weisfelt begeleiden de 24-uurs 
bijeenkomsten. Piet Weisfelt verzorgt in het kernprogramma 
een hoog gewaardeerde bijdrage rondom energetische 

groepsdynamica. Hij is auteur van verschillende boeken over 
groepsdynamica en organisaties als ‘liefdessystemen’ en is 
een meester in het creëren van ervaringen die tot direct 
toepasbare en blijvende inzichten leiden.

2 maal 24 uur & 1 Walk & Talk
Executive intervisie bestaat uit 2 maal per jaar een 24-uurs 
bijeenkomst van 17.00 tot 17.00 per jaar waarin 
leiderschapsthema’s worden verdiept. Daarnaast is er een 
maal per jaar een middagsessie van 17.00 tot 21.00 waarin 
tijdens en na een wandeling onderlinge reflectie plaatsvindt 
over actuele vraagstukken.

Data en kosten
24 uurs: 14 januari 17.00 tot 15 januari 17.00 2014 
Walk & Talk: 10 juni 2014 
24 uurs: 20 november 17.00 tot 21 november 17.00 2014

Deelname kost € 1.000 per 24-uurs bijeenkomst, inclusief 
verblijfskosten en exclusief BTW. De kosten voor de Walk & 
Talk zijn € 125,-.
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Learning 
Journey 
Damanhur

Ondergedompeld worden in hoe het 

ook anders kan in een 4-daagse  
studiereis.



LEARNING JOURNEY NAAR DAMANHUR

Immersion
Ondergedompeld worden is een effectieve manier om te 
ontdekken en te doorleven hoe het ook anders kan. Na twee 
eerdere zeer geslaagde reizen met respectievelijk 12 en 18 
deelnemers reizen we in 2014 weer naar Noord Italië.

Damanhur, 38 jaar ervaring
Damanhur in Noord Italië is een eco-society opgericht om de 
wereld alternatieven te bieden hoe mensen duurzaam kunnen 
leven en werken in harmonie met elkaar en de natuur. Circa 
900 mensen wonen en werken op en rond Damanhur, een 
terrein van 500 hectare in Noord Italië. De Verenigde Naties 
hebben Damanhur erkend als model voor een duurzame 
toekomst.

De mensen van Damanhur hebben de afgelopen 38 jaar 
geëxperimenteerd met vormen van wonen, onderwijs, zorg, 
bedrijvigheid en zingeving. Zo is er fundamenteel nagedacht 
over de inrichting, beloning en organisatie van werk. Door te 
vernieuwen op alle aspecten tegelijkertijd zijn ze in staat 
geweest om een samenhangend en geïntegreerd systeem te 
vormen dat een veel hogere productiviteit kent dan bij ons.

Gevarieerd ervaringsgericht programma
Tijdens de reis in gesprek met de mensen die Damanhur vorm 
geven, zowel algemeen als op de deelgebieden onderwijs, 
bedrijven, zorg, cultuur. Zo ontdekken we de principes waar 
Damanhur mee werkt. 

Tijdens het programma bezoeken we een aantal van hun 
leefgemeenschappen en bedrijven. Daarnaast maken we een 
volle maan ritueel mee en bezoeken we de ‘Tempels voor de 
Menselijkheid’. Het programma is rijk aan praktische tips en 
daarnaast is er ruimte voor persoonlijke reflectie, onder 
andere tijdens verschillende meditaties.

Data en kosten
De Learning Journey is 12 tot en met 15 juni 2014. De kosten 
van de Learning Journey zijn € 2.150,- exclusief BTW. Dit 
bedrag is inclusief vlucht, hotel, vervoer ter plaatse en 
maaltijden.
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Waarom 
meedoen?

Waardering: 8,6
Onverwachte effecten



WAAROM MEEDOEN?

Return on Investment
Deelname biedt uw organisatie vernieuwende inzichten die 
bruikbaar zijn voor actuele (organisatie)vragen.

Met de uitkomsten van dit programma heeft u een 
referentiekader dat past bij deze tijd en ervaring met ‘state of 
the art’ werkwijzen. Met concrete aanpakken/
interventietechnieken die organisatieontwikkeling in hun eigen 
context kunnen versnellen.

Daarnaast bent u onderdeel geworden van een netwerk van 
‘like minded’ mensen en organisaties waarmee kennis en 
ervaring kan worden blijven 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 voor verdieping op persoonlijke 
leiderschapsuitdagingen als spil in verandering;

• een filmische verslaglegging over de oogst van dit 
programma;

• inzicht in de vormen en organiseerprincipes van Society 3.0;

• leren, ervaren en toepassen: niet alleen inzichten opdoen, 
maar ook verinnerlijken en praktisch toepasbaar maken;

• community vorming over sectoren heen ontstaat een 
netwerk van ‘like minded’ beslissers/beïnvloeders van 
organisatieontwikkeling.

Redenen voor een organisatie
“Wij onderzoeken wat er volgt op “Het Nieuwe Werken”. 
Deelname aan Touching the Community Soul is daarvoor een 
inspiratiebron.” Gonnie Been, manager corporate 
communicatie Microsoft Nederland.

"Deelname aan Touching the Community Soul leert ons 
anders te kijken naar onze omgeving en beïnvloedt ons 
denken en handelen. Het heeft ons inspirerende en 
vernieuwende inzichten en doorbraken gebracht in het 
duurzaam en mensgericht doorontwikkelen van onze 
organisatie." Marc Otto, lid College van Bestuur Deltion.

"ThiemeMeulenhoff doet mee aan Touching the Community 
Soul om het bewustzijn van onze managers te vergroten, 
waardoor zij beter de verbinding leren maken met hun eigen 
essentie en van daaruit met anderen, zodat het volle 
potentieel van een organisatie beter kan worden 
gemobiliseerd" Ron Kevenaar, Financieel Directeur 
ThiemeMeulenhoff.
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"We doen nu een aantal jaren mee. Inmiddels heeft de 
onzichtbare kracht van het programma de 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.

Persoonlijke redenen
"Ik verheug me ontzettend op de bijeenkomsten van Touching 
the Community Soul. Ik leef er helemaal naar toe. Ik ga er 
heel open heen, met het idee dat ik bijzondere dingen ga 
ervaren. Dat genieten, de openheid, waarom kunnen we dat 
niet altijd doen, ook juist als het spannend is. Door te doen, te 
ervaren, begrijp je wat de waarde is van de kennis en de 
oefeningen. Het cognitieve vind ik daarbij belangrijk, maar het 
ervaren is ook heel belangrijk en levert me verdieping op.”

“De werkwijze in het programma heeft mij erg getriggerd. Ik 
zou zelf nooit gezocht hebben naar spiritualiteit en 
gevoelservaringen. Dat kom je bij ons op de zandweg niet 
tegen, ik ben een tukker. En toch ervaar ik dat als heel 
waardevol. Deelname leverde mij een keerpunt in mijn 
zoektocht."

“Ik heb heel erg positief gewaardeerd dat er een setting is 
waardoor je heel snel in contact komt met elkaar. Er worden 
bewust momenten gecreëerd waarin je niet terug kunt vallen 

op het veilige gevoel van zitten, luisteren naar een spreker, en 
dan nog niet weten wat het verhaal met andere aanwezigen 
heeft gedaan. En door die momenten ontspan je, iedereen is 
kwetsbaar en er wordt gelachen. Dat is heel goed om de 
menselijke maat erin te krijgen. En dan denk ik dat ik dat zelf 
ook vaker zou moeten doen, dat je het jezelf gunt om afstand 
te nemen en aandacht te besteden aan de menselijke maat."

“Ik geef een 5 (maximale score), omdat ik het programma een 
zeer mooie mix vind van theorie, praktijk, ervaren en 
zelfontdekking.”

“Er zijn niet zoveel programma's die zoveel met me hebben 
gedaan!”

“Niet eerder heeft een traject zoveel losgemaakt bij mij en 
mijn omgeving.”
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Faculteit

Door de jaren heen heeft een 
aanzienlijk aantal personen 
bijgedragen aan de ontwikkeling van 
de programma’s van Touching the 
Community Soul.
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FACULTEIT

Naam Onderwerp 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Adam Kahane Power & Love √

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 √ √ √

Hans Andeweg Werken met energieën, ECOtherapie √ √ √ √

Hein Dijksterhuis Theory U √ √

Herman Wijffels Naar een nieuw paradigma √ √ √ √

Jacolijne Coops Leiderschapsontwikkeling met paarden √ √ √ √

Jan Kortie Stembevrijding √ √ √
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FACULTEIT (VERVOLG)

Naam Onderwerp 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jan Pieter van Lieshout Sense Dance √ √ √ √

Jaspar Roos De kracht van humor; innovatie √

Johan Schelling Transitie in de kerk, van binnen uit √

Joke van IJzeren & Frank Pronk De rechterkant van de U √

Josephine Green From Pyramids to Pancake √ √ √

Jose Marie Luzarraga en collega’s Mondragon University √ √ √

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 √ √ √ √

Matthijs Schouten Ecoloog & filosoof √

Max Herold Spiral Dynamics √

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 √ √

Rita Maarse Groepsdynamica √

Thijs Homan Organisatiedynamica √ √

Tijn & Kris Touber Spoedcursus verlichting; Het geheim van 
genialiteit √ √
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Deelnemende 
organisaties

Met een team deelnemen maakt 
toepassing in de eigen organisatie 
gemakkelijker.
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DEELNEMENDE ORGANISATIES

2009 2010 2011 2012 2013 2014

ATLV √

Adempauze √

Alliander √ √ √ √ √

Amstelland Bibliotheken √ √ √

Brandweer Flevoland √

CE Delft √

Change Kitchen √

Daelzicht √

Deltion College √

Draaijer & Partners √ √ √ √

DSM √

Dranken Pallet Beheer Nederland BV √

European Leadership Platform √

Gemeente Almere √ √ √ √ √

Gemeente Breda √ √ √ √ √

Graafschapcollege √

Ieder1 √ √ √
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DEELNEMENDE ORGANISATIES (VERVOLG)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Microsoft √ √ √
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & 
Innovatie √ √ √

Mobiliteitscentrum Brabant √

NIFV √

Parnassia Groep √ √ √ √ √

Petra Portengen BV √

Rabobank √ √

Politie Noord Holland Noord √ √ √

ROC Midden Nederland √ √ √

ROC van Amsterdam √ √ √ √ √

ROC van Twente √ √ √ √

UMC’s (project Idealoog) √ √

UWV √

ThiemeMeulenhoff √ √ √

Thuisvester √

TomTom √

VanBoeijen/de Zijlen √ √ √

VluchtelingenWerk Nederland √ √ √
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Betrokken 
alumni

Toepassen in de praktijk

Leren tussen deelnemende 
organisaties

Participatief ontwikkelen



BETROKKEN ALUMNI

Samen sneller voorwaarts
Touching the Community Soul is in 2009 na een jaar 
voorbereiding gestart. In 2013 loopt de vijfde leergang met 53 
deelnemers. In totaal hebben inmiddels 220 deelnemers 
vanuit 39 organisaties deelgenomen.

Na reflectie het afgelopen jaar concluderen we dat ‘toepassen 
in de praktijk’, ‘leren tussen de deelnemende organisaties’ en 
‘meer participerend ontwikkelen’, waardevolle vervolgstappen 
zijn. Om dit te faciliteren bieden we deelnemende personen en 
organisaties de mogelijkheid om betrokken te blijven bij de 
ontwikkeling.

Waartoe meer betrokkenheid creëren?
• Meedenken met de vertaalslag naar de eigen organisatie.

• Leren tussen de deelnemende organisaties faciliteren.

• Participatief programma-aanbod ontwikkelen.

• Productief maken van de relaties tussen de organisaties.

• Vaste contactpersoon en bedding en borging in de top.

• Meerjarige initiatieven kunnen ontwikkelen.

Voor het individu
• 1 netwerkbijeenkomst met i) overzicht ontwikkelingen, ii) 

spreker en ervaring, iii) het weerzien van de andere 
deelnemers.

• 3 keer per jaar een nieuwsbrief.

• 5% korting op alle verdiepingsmodulen.

• Jaarlijkse persoonlijke bijdrage van € 250 (exclusief BTW).

Voor de organisatie
• Vast contactpersoon vanuit lidorganisatie om ontwikkelingen 

mee af te stemmen.

• 2 bezoeken per jaar door iemand van het kernteam Touching 
the Community Soul met vast contactpersoon en/of 
‘sponsor’ vanuit de top om behoeften te inventariseren en 
mee te denken met de vertaalslag naar de organisatie.

• 1 netwerkbijeenkomst tussen de contactpersonen van de 
organisaties om van elkaar te leren en samen koers uit te 
zetten en nieuwe programma’s en activiteiten te initiëren.

• Jaarlijkse bijdrage van € 5.000 euro (ex BTW), inclusief 10 
persoonlijke bijdragen.
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Boek
Over Touching the Community Soul is in 2013 een boek gemaakt door leden uit het begeleidingsteam: Caroline Dekker, Jaspar Roos 
en Annemiek Streng. Dit boek is te bestellen via Jouk van Dam (jouk@touchingthecommunitysoul.nl).
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Voorwaarden

Heldere kleine lettertjes



KLEINE LETTERTJES

Voorwaarden
• Een kernprogramma vindt definitief doorgang zodra er 40 

deelnemende personen zijn.

• Deelnemers van het kernprogramma kunnen geen 
vervangers zenden vanwege continuïteit in de 
groepsvorming.

• Inschrijving voor het kernprogramma is definitief na 
mondelinge of schriftelijke toezegging van deelname. Bij 
annulering wordt tot 30 dagen voorafgaand aan de start de 
helft van het bedrag in rekening gebracht. Daarna is er geen 
restitutie meer.

• Verdiepingsbijeenkomsten gaan door zodra er 15 
deelnemende personen zijn.

• Na inschrijving voor een verdiepingsmodule is er geen 
restitutie meer mogelijk. Dit omdat we met kleinere groepen 
werken. 

• Facturatie voor programma’s geschiedt binnen een maand 
na de inschrijving. 

• De betalingstermijn is 30 kalenderdagen. Bij overschrijding 
van de betalingstermijn wordt de wettelijke rente in rekening 
gebracht.

• Kosten voor logies, maaltijden en versnapering van de 
meerdaagse programma’s worden apart na afloop 
gefactureerd. Verblijfskosten liggen tussen de € 250 en € 
350 per verblijf, afhankelijk van duur, locatie en aantal 
mensen.

• De kosten van de vormgeving en reproductie van een 
eventuele publicatie worden apart gefactureerd, nadat dit 
met elkaar is overeengekomen.

• Per kwartaal maken we een update van het programma en 
maken dit op de portal bekend. Let op wijzigingen!
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Aanmelden

Geinteresseerd geraakt?
Inschrijven kan!
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INSCHRIJVINGSFORMULIER KERNPROGRAMMA 2014

Voornaam Achternaam Functie Email (mobiele) telefoon

Organisatie

Voornaam

Achternaam

Functie

Email

06-nummer

Factuuradres

 

Email factuur

Handtekening

Deze pagina graag ingevuld en getekend retourneren naar: 
    Nyenrode Business Universiteit 
    Strategy Center 
    T.a.v. de heer drs. Erik (H.U.) Mandersloot 
    Straatweg 25 
    3621 BG Breukelen 
(of via email naar jouk@touchingthecommunitysoul.nl).

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

mailto:jouk@touchingthecommunitysoul.nl
mailto:jouk@touchingthecommunitysoul.nl
mailto:e.mandersloot@nyenrode.nl
mailto:e.mandersloot@nyenrode.nl

