
Verandering is een constante in elke organisatie.

In de Masterclass “Veranderen is (g)een kunst” ervaart u hoe u 
vanuit eigen kracht vorm kunt geven aan verandering. 

Kunst leert ons dat mensen zich echt ontwikkelen als ze er met al 
hun creativiteit, persoonlijkheid en energie voor gaan.

Masterclass Veranderen is (g)een Kunst
   Lichtvoetig omgaan met verandering

“Kunstenaars komen tot eigen-wijze meesterwerken vanuit persoonlijke 
drijfveren. Zij vinden positieve kracht in verandering”



Met beeldende kunst ervaart u hoe het is om vanuit een puur 
individuele inspiratie om te gaan met veranderingen. Dirigeren 
maakt zichtbaar hoe u vanuit uw eigen inspiratie, uw eigen bron, 
naar buiten kunt treden. 
De combinatie van deze twee stelt u in staat om, in samenwerking 
met anderen, tot frisse onorthodoxe ideeën en voorstellen te 
komen. 

Aan het eind van de Masterclass:

.	
 Heeft u hernieuwd inzicht in eigen kwaliteiten en kracht (waar 
	
 was ik ook al weer goed in)
.	
 Kunt u anders kijken naar de waarde van veranderingen
.	
 Durft u speels en vitaal invloed te hebben op 
	
 veranderingen om u heen
.	
 Wordt zichtbaar hoe u vanuit persoonlijk leiderschap komt 
	
 tot vitale teams.

Voor  wie?

Zowel mensen die leiding geven als mensen die leiding ontvangen. 
Wat hen bindt is dat zij een plek zoeken waar zij hun 
veranderingsvraagstukken op inspirerende wijze kunnen uitwerken. 
Als team of op individuele basis.

 “ Kunst leert ons om vanuit eigen kracht vorm aan verandering te geven”



De Masterclass kent drie basisvormen:

Repetitie

De repetitie is een compacte workshop, die bijvoorbeeld onderdeel kan zijn van 
een conferentie of langere werksessie. Mensen worden informeel, lichtvoetig maar 
altijd serieus, uitgedaagd hun creatieve vermogens te ontdekken. De repetitie duurt 
maximaal 1 dagdeel.

Solo

Mensen worstelen vaak met de vraag waar ze nu precies goed in zijn en wat er 
tijdens veranderingen eigenlijk van ze wordt verwacht. De individuele masterclass 
helpt iedereen zijn eigen kracht te ontdekken. Het leert mensen om overtuigd en 
speels bewust te worden hoe zij vanuit eigen authentieke kwaliteiten kunnen 
inspelen op verandering. De masterclass duurt maximaal een dag.

Concert

Nummer een wordt je nooit alleen. Een gezamenlijke topprestatie vergt dat het 
team gebruik maakt van ieders kunde. Een prachtig muziekstuk straalt pas als elke 
musicus zichzelf vertrouwt en de ruimte krijgt van zijn collega’s om te excelleren. 
Dat geldt voor elke organisatie. 
De duur kan variëren van een dagdeel tot maximaal vier dagdelen, verspreid over 
een aantal weken. De langere variant bevat ook een intervisie met deelnemers 
over de opgedane ervaringen alsmede een of meer coachingsgesprekken.



Contact 

Fleur Gieben maakt graag een afspraak met u. Ze is bereikbaar op 06-21545460 of 
contact@fleurgieben.nl.
Op basis van een gesprek maken wij graag een vrijblijvend offerte die op uw vraag is toegesneden. 
Een succesvolle organisatieverandering is als een kunstwerk: uniek.

Fleur Gieben 
adviseert over 
cultuur en 
verandering. 

Marina 
Kortenbout 
is beeldend 
kunstenaar 
en psycholoog. 

Werkwijze

Actieve sessies waarin muziek, dirigeren en beeld worden gebruikt om op een speels wijze tot 
verdieping te komen. Kortere en langere sessies wisselen elkaar af met momenten van introspectie 
en reflectie. Indien gewest helpen ervaren coaches mensen om vanuit die eigen kracht beter, sneller 
en lichtvoetiger om te gaan met veranderingen op hun werk. 
Inbedding in langlopende trajecten is zeer goed mogelijk.

Atelier

Kunst en verandering zijn niet gebonden aan plaats. Een mooie locatie is het landelijk gelegen 
koetshuis in Den Dolder van het Leiderschapshuis (www.leiderschapshuis.nl) waar wij mee 
samenwerken. 
De masterclass kan ook op eigen locatie plaats vinden

Ronald Becker 
is dirigent, 
trainer en 
coach. 


