
inzicht in gedrag, organisatiecultuur en maatschappelijke ontwikkelingen
 a.d.h.v. de Spiral Dynamics waardesystemen 

KRIJG INZICHT IN UW DRIJFVEREN EN WAAROM U DOET ZOALS U DOET 

LEER EFFECTIEVER SAMENWERKEN EN UW COLLEGA’S BETER BEGRIJPEN 

ONDERZOEK WELKE INNOVATIEVE OPLOSSINGEN ER ZIJN VOOR 
MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN EN DILEMMA’S 

LEER HOE U VERANDERING ÉCHT KUNT DOORVOEREN IN UW ORGANISATIE 



Spiral Dynamics integral (SDi) reikt ons een 
begrippenkader aan waarmee gedrag, cultuur en 
complexe menselijke vraagstukken inzichtelijk gemaakt 
kunnen worden. Deze kennis stelt u in staat een heldere 
diagnose te maken van waar u, uw organisatie en de 
samenleving staan en wat er nodig is om een natuurlijk 
volgende stap te maken. Meer informatie over SDi is te 
vinden op de website www.spiraldynamicsintegral.nl. 

Deze workshop laat u in korte tijd kennis maken met de 
basisfundamenten van het SDi model. Door gebruik te 
maken van presentatie, film en ervaringsgerichte oefeningen 
worden de drijfveren en toepassingsmogelijkheden op 
interactieve en inspirerende wijze geïntroduceerd.

De workshop is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar 
nieuwe oplossingen voor dagelijks terugkerende dilemma’s, 
problemen en uitdagingen binnen de eigen organisatie en in 
de samenleving. Na afloop van de workshop heeft u meer 
inzicht in de impact van de verschillende waardesystemen 
op uw werk, uw dagelijkse leven en de wereld om u heen. U 
krijgt uw persoonlijke waardenprofiel teruggekoppeld en kent 
uw natuurlijk volgende stap als professional.         

CONFERENTIECENTRUM HOORNEBOEG HILVERSUM 

26 SEPTEMBER 2017 
09.30 - 17.30 uur 

tarief: € 495,- (excl. BTW) 

INSCHRIJVEN: 
 www.synnervate.nl/TrainingenData/sdi-intro-1709   

SPIRAL DYNAMICS CERTIFICATIE 
Deze introductieworkshop kan voor u de opmaat zijn naar 

officiële SDi Level 1 certificatie. Klik hier voor meer informatie. 
Synnervate is het officiële, door Dr. Don Beck erkende,  

Spiral Dynamics certificeringsinstituut in Nederland. 

www.synnervate.nl www.spiraldynamicsintegral.nl  

TRAINERS: 
EDWIN HOLWERDA & JASPER RIENSTRA

MEER INFORMATIE: 
mail naar info@synnervate.nl of bel 06 422 477 34
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