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Workshop De Kunst van Samenwerken  
Een introductieworkshop Systems-Centered® Training (SCT®) door Peter Kunneman en Shanta Baan 
 

Groepsdynamiek als brandstof 
voor ontwikkeling en creatie 
 
De essentie van deze workshop is dat je 
leert op een ontspannen manier doelen te 
bereiken, terwijl je gebruik maakt van 
elkaars verscheidenheid.  
 
In de interactiemethode die je oefent, 
staat ‘ervaren’ en open onderzoek 
centraal. De dynamiek in de groep is 
daarbij het belangrijkste instrument.  
 
Niet wat je over jezelf, een ander of een 
onderwerp denkt, is belangrijk, maar 
nieuwsgierigheid naar wat in het 
moment speelt voor jou en een ander. 
Jij, de ander en de groep (het systeem) 

krijgen daarmee toegang tot informatie die eerder niet beschikbaar was. Daardoor kun je complexere 
problemen aan, hetgeen leidt tot veelzijdiger oplossingen met een groter draagvlak. 
 
In de workshop leer je experimenteren met nieuw verbaal gedrag, ruis in de communicatie te 
herkennen, speculaties te ontdoen en je leert het verschil tussen bedacht en authentiek communiceren.  
 
Voor wie?  
Leidinggevenden, consultants, trainers, professionals en andere nieuwsgierige mensen. 
 
Wat deelnemers vinden van De Kunst van Samenwerken 
Kenneth van Lith 
“De Kunst van Samenwerken was voor mij het begin van een zoektocht naar groepsdynamica. Ik 
leerde in de groep mijn eigen ‘oude’ rollen kennen en hoe ik zó kan luisteren dat ik het ook kan 
samenvatten. Na afloop van de workshop viel het mij in het gewone leven ineens op hoe slecht er 
informatie wordt uitgewisseld. Door SCT heb ik er een nieuwe ‘bril’ bijgekregen die me helpt beter 
naar het effect van communicatie te kijken”  
 
Marije Hollekamp 
“Wat ik fijn vond aan de Kunst van Samenwerken is dat gespreksdeelnemers zich gehoord en erkend 
voelen in hun bijdrage en dat het groepsgesprek ontdaan wordt van ruis, overbodige informatie en 
afleiding. Het niveau van de workshop is hoog — zowel in abstracte informatie als in tempo. Ik vond 
dat zelf prettig, maar het moet je wel passen.” 
 
Caroline Leeuwenkamp 
“Wat we leerden in de workshop, pas ik toe in vergaderingen op mijn werk door beter te luisteren, 
aan te sluiten en in optredende spanning aanwezig te blijven en er niet van weg te lopen. Daardoor 
wisselen we meer en beter informatie uit.” 
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De trainers 
 

Peter Kunneman (1951) heeft een grote passie voor het helpen vormen 
van sterke teams die complexe problemen aankunnen door onderlinge 
verschillen te benutten in plaats van te bestrijden. Als organisatieadviseur en 
teamcoach heeft Peter ruim 30 jaar ervaring met het begeleiden van 
directies en managementteams in organisaties. Als interimmanager heeft 
Peter ondervonden hoe belangrijk samenwerking in een team is, zowel voor 
het behalen van doelen als voor het werkklimaat. Peter is gelicenseerd SCT-
practitioner.  

 
Shanta Baan (1975) Interesse naar wat mensen beweegt en liefde voor 
bewustzijnsontwikkeling vormen de rode draad in haar leven en werk. Het inzicht 
dat je als mens in essentie compleet bent, is een basisuitgangspunt in haar werk 
als trainer-coach. Van oorsprong Sociaal Geograaf werkte ze als adviseur/trainer 
aan internationale projecten voor o.a. SNV, de VN, EU en B&A adviesgroep. Ze 
volgde de zesjarige coachopleiding aan de School voor Zijnsoriëntatie en schoolt 
zich op dit moment in Systems-Centered Training (SCT). 
 

Praktische informatie 
In 2019 vindt deze workshop vier keer plaats: op 22 februari, 17 mei, 27 september en 20 december. 
Tijden: van 9.00 - 17.00 uur; Plaats: Landhuis in de Stad; Park Oog in Al 1; 3533 HE Utrecht; Kosten: 
€ 295,- ex BTW, inclusief koffie, thee en lunch. 
Contact: Peter Kunneman 06-53168452; Inschrijven: http://www.lichtopdezaak.nl/inschrijving/  
 
 
 
   
 
 


