Waardenwerk voor coaches en begeleiders
September- december 2022

De achtergrond van deze leergang wordt gevormd door een spanningsveld waar
professionals in mensgerichte beroepen in toenemende mate mee worstelen. Aan de ene
kant het verlangen om werk te kunnen doen dat deugt en deugd doet. Aan de andere kant
alle systemische en organisatorische krachtenvelden en al het onderlinge gedoe tussen
mensen, die dat in de weg staan.
Puttend uit het gedachtengoed rond normatieve professionalisering en waardenwerk,
beoogt deze leergang filosofische en praktische wegwijzers te bieden aan coaches en
begeleiders die in hun eigen praktijk met deze vraag geconfronteerd worden. Hoe als
coaches en begeleiders zelf werk te doen dat deugt en deugd doet voor professionals die
individueel en in teamverband met dergelijke vragen worstelen?
Praktische informatie
-

-

Voor uitgebreidere informatie over deze leergang zie: https://waardenwerk.nl/leergangwaardenwerk-voor-coaches-en-begeleiders/
Data en tijden: dinsdag 20 september, 11 oktober, 1 november en 22 november 2022,
steeds van 10.00 tot 17.00 u. Terugkom-middag: dinsdag 17 december.
De locatie van deze leergang is het landgoed Antropia, tegenover station Driebergen-Zeist.
De kosten bedragen €2.000,- exclusief BTW, inclusief (vegetarische) catering, vier boeken
van de hand van de begeleiders, toegang tot de elektronische leeromgeving en toegang tot
het digitale archief van het tijdschrift Waardenwerk.
Het minimale aantal deelnemers is tien, het maximale aantal is veertien.
Met alle deelnemers wordt voorafgaand aan de leergang een kennismakingsgesprek
gevoerd, mede op basis van een notitie over eigen vragen en motivatie van de deelnemers.
Contact en aanmelden via: info@waardenwerk.nl

Informatie over de docenten voor deze leergang:

Harry Kunneman is een van de inhoudelijke ‘founding fathers’ van de Universiteit voor
Humanistiek in Utrecht. Hij schreef vele boeken en artikelen over kritisch humanisme,
normatieve professionalisering en waardenwerk, waaronder Postmoderne moraliteit (1998),
Voorbij het dikke-ik, (2005) en Amor Complexitatis (2017). Hij is hoofdredacteur van het
Tijdschrift Waardenwerk.

Jaap Wijkstra is psychiater/psychotherapeut (NP) en was opleider psychiatrie. Hij
publiceerde onder meer de boeken ‘De therapeut & Anna’; ‘Niet ons brein. Een pleidooi voor
psychoalfabetisering’ en ‘Het verloren paradijs en onze vrijheid. Individuatie in de
geschiedenis van de filosofie’. Hij verbindt het gedachtengoed van waardenwerk met zijn
eigen professionele ervaringen en inzichten.

