
leer de fundamenten kennen van het Spiral Dynamics integral model 
in deze door Dr. Don Beck geaccrediteerde basistraining

Spiral Dynamics integral (SDi) biedt u 
verrassende inzichten en nieuwe 
handelingsperspectieven. SDi is een 
revolutionaire kijk op wat er in organisaties 
en in de wereld gebeurt. Hoewel het concept 
in eerste instantie eenvoudig lijkt, is een 
grondige verdieping nodig om er echt de 
vruchten van te plukken.  

SDi-1 is dé basistraining in Nederland over 
Spiral Dynamics integral (SDi) waarin je als 
deelnemer diepgaande inzichten verwerft 
over de achtergrond, inhoud en toepassings-
mogelijkheden van de theorieën die ten 
grondslag liggen aan dit evolutionaire 
ontwikkelingsmodel. De SDi-1 training leidt 
op tot een door Dr. Don Beck erkende 
certificering en is de basis voor de modulaire 
(SDi-2) vervolgtrainingen die zich richten op 
het praktisch toepassen van het model.

Na afloop van de opleiding heeft u een helder 
inzicht in de impact van de verschillende 
waardesystemen op uw werk, uw dagelijkse 
leven en de wereld om u heen. Het werpt een 
licht op de (mis)communicatie met collega’s, 
klanten en burgers. U kent uw persoonlijke 
waarden- en veranderprofiel en uw natuurlijk 
volgende stap als professional. U kunt het 
SDi gedachtengoed volledig belichamen en 
invoelen. Hierdoor bent u in staat om 
zorgvuldige en to-the-point analyses te 
maken, waarop nieuw handelen gebaseerd 
kan worden. Meer informatie over SDi is te 
vinden op www.spiraldynamicsintegral.nl.
  

Wilt u succesvol veranderingen implementeren in uw bedrijf, organisatie of samenleving?  

Wilt u effectiever samenwerken met partners en stakeholders om meer impact te hebben? 
  

Wilt u inzicht krijgen in uw drijfveren en hoe u op inspirerende wijze leiding kunt geven? 
  

Zoekt u naar innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals de 
tweedeling in de samenleving, goede en betaalbare zorg voor iedereen, werkgelegenheid, 

het omgaan met klimaatverandering of de integratie van immigranten?  
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TRAINERS: 
EDWIN HOLWERDA & JASPER RIENSTRA

Wat leert u? 

Tijdens het SDi-1 traject maakt u als deelnemer uitgebreid kennis met: 
‣ De basis: oorsprong en ontwikkeling van de Spiral Dynamics theorie.
‣ De dieperliggende codes van de acht waardesystemen die zich tot nu toe gemanifesteerd 

hebben: hoe ze ontstaan en zich ontwikkelen, hoe ze mensen bewegen tot handelen en 
hoe mensen door die ‘bril’ hun wereld interpreteren en beoordelen.

‣ Manifestaties van waardesystemen in onze collectieve Nederlandse geschiedenis en de 
hedendaagse realiteit.

‣ Gezonde en ongezonde manifestaties van waardesystemen in de dagelijkse realiteit van 
mensen en systemen.

‣ Veranderdynamiek: de verandercondities, fasen en verandermogelijkheden volgens het 
Spiral Dynamics model.

‣ Integrale Theorie: het vier kwadranten model van Ken Wilber en het holonmodel.
‣ Toepassing SDi: u maakt een begin met het toepassen van de verkregen inzichten op 

uzelf en op concrete casuïstiek.
Essentieel is het zich geheel eigen maken van de taal van de waardesystemen. Niet alleen 
cognitief, maar ook de bijbehorende energie en emoties kunnen invoelen. Tijdens de training 
gebruiken we hiervoor o.a. audio- en videomateriaal en ervaringsgerichte oefeningen. 

Voor wie is de training van belang?

Deze opleiding 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. 

Voor leidinggevenden, adviseurs, 
beleidsmakers, coaches en trainers in 
organisaties, bij overheden, bedrijven of 
elders in de samenleving. Voor iedereen die 
een bijdrage wil leveren aan de vernieuwing 
van de samenleving en relevante sectoren 
daarin zoals economie, duurzaamheid, 
onderwijs, gezondheidszorg, wonen en 
veiligheid.

CONFERENTIECENTRUM HOORNEBOEG HILVERSUM 

27 & 28 SEPTEMBER 2017 
werktijden: 09.30 - 17.30 uur 

tarief: € 990,- (excl. BTW) 

INSCHRIJVEN: 
www.synnervate.nl/TrainingenData/sdi-1-1709    

Om deel te kunnen nemen aan deze  
SDi-1 certificatietraining dient u de  

SDi Introductieworkshop (klik hier) en de  
Spiral Experience (klik hier) gedaan te hebben. 
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MEER INFORMATIE: 
mail naar info@synnervate.nl of bel 06 422 477 34
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