Met een goed gesprek
struinend in de natuur!
Filosoferen, wandelen en heerlijk lunchen vanuit de kracht van het samen zijn! Filosoferen
en tegelijkertijd wandelen maakt het interessant voor u, omdat het inspireert om in de
natuur vragen en antwoorden met elkaar te bekijken vanuit verschillende perspectieven.
Een laagdrempelige manier om een goed gesprek met elkaar aan te knopen.
Dit dagdeel begint om 10.00 of om 17.00 uur, waarbij de startlocatie optioneel is. De start
begint met een gezamenlijke opstart met koffie en iets lekkers of soep en broodjes. Hier
nemen we de tijd om aan de hand van een openingsactiviteit kennis te maken met elkaar
en de kunst van het vragenstellen kort met elkaar te bespreken. Vervolgens gaan we aan
de wandel door een prachtig stukje natuur in ons eigen land. Onderweg worden reflectiemomenten gecreëerd met vragen die bij de filosoof Immanuele Kant horen. De centrale
vraag die de wandelaar zich daarbij stelt is: “Wat is wijsheid om te doen?” in bepaalde
ervaren situaties.
Meer gericht op zorg & dilemma’s zou een vraag kunnen zijn:
Wie zijn je inspiratiebronnen geweest om voor de zorg te kiezen? Op welke wijze hebben
zij dit gedaan?
Wat mag u van ons verwachten?
 drs. Sylvia Schuurmans en drs. Mirjam Kleinveld dragen zorg voor een respectvolle en
open sfeer. Ze zijn in staat om te enthousiasmeren en erg gemotiveerd om mensen uit
te dagen om het goede te doen.
 Deskundigheid op het gebied van ethiek en moreel beraad.
 Ervaring in het werken met verschillende groepen professionals.
Wat levert deze dag op:
 Inzicht in idealen waar je voor wilt gaan.
 Weten waar je je hard voor wilt maken.
 Weten waaraan je plezier beleeft.
 Het in gesprek gaan met anderen geeft zelfreflectie en bewustzijn en verdieping van je
eigen idealen, kennis van je eigen normen- en waarden.

Wie zijn wij?
Sylvia Schuurmans
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Mirjam Kleinveld

Aanmelding & kosten:
Op onze websites vindt u de actuele data van beschikbare dagdelen en de kosten voor een
dagdeel. Voor aanmelding voor een dagdeel stuurt u een mail naar Sylvia Schuurmans of
Mirjam Kleinveld.
Maatwerk:
 Is er voor één dagdeel te weinig animo proberen we een andere datum in samenspraak met de deelnemers te vinden.
 Mochten teams geïnteresseerd zijn in een teambuildingsdag op deze wijze zijn in
overleg andere data (en prijs) mogelijk.
 Voor andere training en/of workshops (die bij voorkeur 'in-company' worden gegeven.) verwijzen wij u naar onze websites. Wij bieden ons programma bij voorkeur
gezamenlijk aan, dus door twee trainers.
 We raden u aan kennis te nemen van onze cursus: ‘Ethiek in beweging, moreel beraad als handvat’ & ‘Het implementeren van moreel beraad in uw organisatie’. Voor
meer informatie hierover bezoek onze websites of mail ons.
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