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Masterclass

Vrije Universiteit Amsterdam
We willen allemaal graag behulpzaam zijn, maar stappen vaak in de valkuil om iets aan te bieden, dat geen of te weinig betekenis heeft voor
anderen. Dat is ontzettend jammer, want er is niets mooier dan te horen dat je echt behulpzaam bent geweest. Dat je hebt gezorgd dat iemand iets
voor elkaar heeft gekregen, dat hij of zij niet alleen kon. Ik heb me uitgebreid verdiept en geoefend in de kunst van het helpen en durf te stellen dat
het mij de Van der Duyn Schouten Onderwijsprijs van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft opgeleverd en drie keer de FEWEB Onderwijsprijs.
Ik heb geleerd om het aanbieden van hulp aan mijn studenten uit te stellen en aandachtig te luisteren en te kijken, om raak te zien wat iemand niet
kan. Geen genoegen te nemen met iets wat de ander zelf ook niet snapt, niet iets aan te bieden wat de ander zelf ook kan. Ik heb geleerd om te
helpen. Dat klinkt simpel, maar is het niet. Wilt u daar meer van weten? Teken dan in op de eendaagse Masterclass: "The Gentle Art of Helping",
aangeboden door SERVUS, academisch centrum voor dienend leiderschap van de VU. Deze Masterclass verzorg ik samen met mijn leermeester
Peter Tack op woensdag 18 januari 2017 op de VU.
Graag tot dan, Meindert Flikkema

Programma
09.15

Welkom en kennismaking

10.30

The Gentle Art of Helping: een meervoudige academische verkenning

12.30

Lunch

13.30

The Gentle Art of Helping: oefenen

17.30

Afsluiting en borrel

In deze Masterclass staat de dialoog met de deelnemers centraal. Inspiratiebronnen vormen onder meer het boek ‘Humble Inquiry’(2013) van
Edgar Schein en het boek 'Sense of Serving’ (2016) van Meindert Flikkema. De deelnemers ontvangen deze boeken vooraf.

Aanmelding

Lokatie

Kosten

Aanmelden kan tot 10 januari 2017 via
servus.feweb@vu.nl

Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Speciale prijs voor deze eendaagse
Masterclass is 290 euro, inclusief de boeken
'Humble Inquiry' en 'Sense of Serving'.

Informatie:
Sylvia van de Bunt, codirector SERVUS
T: 0205986105, www.feweb.vu.nl/SERVUS
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