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30 januari - 2 februari 2017 door Dr. Don Beck gecertificeerde training

CONTEXT

Het begin van de 21e eeuw zal waarschijnlijk de geschiedenis 
ingaan als een belangrijke periode van transformatie tussen twee 
tijdperken. Wat wij hiervan nu al ervaren is dat oude en vertrouwde 
manieren van denken en handelen steeds minder blijken te werken. 

Onze hedendaagse samenleving is dermate complex geworden dat 
nieuwe denkkaders nodig zijn voor het vinden van oplossingen voor 
vraagstukken zoals de integratie van immigranten, de 
maatschappelijke polarisatie op basis van etnische en religieuze 
verschillen, het behouden van nationale eigenheid en eenheid in de 
voortschrijdende Europese eenwording, het handhaven van de 
welvaart en het welzijn in een globaliserende economie en het 
beschermen van het land tegen de gevolgen van 
klimaatveranderingen. 

De complexiteit van omstandigheden maakt de Nederlandse 
samenleving tot een geweldige uitdaging voor een generatie van 
nieuwe denkers. Dit zijn mensen uit alle gelederen van de 
maatschappij die de samenleving een warm hart toedragen en die 
vanuit een integrale wijze van kijken, analyseren en handelen komen 
tot nieuwe oplossingen die werken. 

SPIRAL DYNAMICS INTEGRAL

Spiral Dynamics Integral (SDi) reikt ons een begrippenkader en 
een perspectief aan waarmee complexe menselijke vraagstukken 
inzichtelijk te maken zijn en van waaruit een nieuwe visie op de 
samenleving en op de organisaties daarbinnen kan worden 
ontwikkeld en vormgegeven. Het door SDi aangereikte 
veranderinstrumentarium kenmerkt zich door zijn integraliteit, 
helderheid en compassie met alle actoren. 

SDi heeft wereldwijd zijn werking bewezen als begrippenkader en 
instrumentarium om transformaties op individueel niveau, binnen 
teams en organisaties en binnen bevolkingsgroepen en 
samenlevingen vorm te geven.  

SPIRAL DYNAMICS INTEGRAL 
LEVEL 1 

DOEL EN WAARDE VAN DE SDi-1 TRAINING

De SDi-1 training is een basistraining waarin de deelnemers een 
diepgaand inzicht in de theorieën achter SDi en integraliteit 
verwerven en de evolutionaire systeemdynamiek ‘aan den lijve’ 
ondervinden. De SDi-Level 1 training leidt tot een door Dr. Don 
Beck erkende certificering en vormt de basis voor 
vervolgtrainingen die zich richten op het praktisch toepassen van 
het gedachtegoed. 

De SDi-1 training geeft inzicht in:  
De theorieën en methodieken die ten grondslag liggen 
aan SDi en het achterliggende gedachtegoed.  
Waar u zelf als individu staat in uw eigen ontwikkeling in 
relatie tot de waardesystemen en veranderdynamiek. 
Wat mensen beweegt en vanuit welke waardesystemen 
en wereldbeelden ze handelen. 
Hoe we zonder oordeel kunnen kijken naar mens, 
organisatie en maatschappij.  
In welke mate leefomstandigheden (en het ontwerp 
daarvan) bepalend zijn voor ons gedrag en onze manier 
van samenwerken. 
Waarom verschillende begeleidings-, management-, leer- 
en opvoedmethoden wel of niet effectief zijn.  
Hoe we verschillen (en diversiteit) tussen mensen kunnen 
inzetten voor een kleurrijke samenwerking en een 
werkbare samenleving.  
De manier waarop de Nederlandse samenleving zich 
heeft ontwikkeld en de Nederlandse identiteit zich heeft 
gevormd. 
Hoe we vanuit een integrale visie een vernieuwende en 
werkbare bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van 
hedendaagse complexe vraagstukken. 

VOOR WIE IS DE TRAINING VAN BELANG

Voor iedereen die integraal kijken, denken en handelen in z’n 
werk en leven wil kunnen toepassen. Voor leidinggevenden, 
adviseurs, beleidsmakers, coaches en trainers in organisaties, bij 
overheden of elders in de samenleving. Voor iedereen die een 
bijdrage wil leveren aan de vernieuwing van de samenleving 
door het begeleiden van organisaties en mensen in het 
doormaken van deze grootste transitie.
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SDi-1 TRAINERS 

In zijn praktijk als organisatie- en leiderschapsontwikkelaar heeft Jasper Rienstra een schat aan 
ervaring opgedaan met het toepassen van Spiral Dynamics integral. SDi is voor Jasper een heel rijk 
perspectief voor zijn verlangen om eenheidsbewustzijn op een nabije, geaarde manier toegankelijk 
en toepasbaar te maken in organisaties. Sinds 2008 doet hij dat als Synnervator van CHE 
Synnervate, waarvan hij sinds 2014 directeur is. Belangrijke inspiratiebronnen voor Jasper zijn 
Zijnsoriëntatie, Holacracy en het contactbevorderende aspect van respectvolle confrontaties (zie 
www.mooiboos.nl). LinkedIn profiel: http://www.linkedin.com/pub/jasper-rienstra/0/94/819 

Edwin Holwerda heeft als trainer, coach en adviseur ruime ervaring in het begeleiden van SDi-
gerelateerde verander- en ontwikkeltrajecten in de zorg, het onderwijs, de overheid en binnen 
commerciële organisaties. Hij is daarbij goed in staat om complexe vraagstukken en visionaire 
inzichten te vertalen naar inspirerende concepten en werkbare toepassingen. In zijn werk en leven 
vindt Edwin ook veel inspiratie in oude wijsheid, mythologie en metafysische filosofie en in het 
werken met rituelen en natuurlijke ordeningsprincipes. Binnen CHE Synnervate is hij actief als 
Synnervator en SDi Lead. Ook werkt hij vanuit zijn eigen bedrijf KAORA en is hij partner bij 
MannenWerk. LinkedIn profiel: https://www.linkedin.com/in/edwinholwerda  

DATA & LOCATIE

De training vindt plaats in Conferentiecentrum de Hoorneboeg 
(www.hoorneboeg.nl) te Hilversum van 30 januari t/m 2 
februari 2017. Overnachtingen zijn, indien gewenst, voor eigen 
kosten direct te boeken bij de Hoorneboeg (+31 (0)35 
5771231). 

TARIEF

Het deelnametarief voor de SDi Level 1 opleiding is € 1.760 
(excl. 21% BTW). Indien uw voorkeur uitgaat naar een     
BTW-vrije factuur is het tarief € 1.936 (vrij van BTW).  
De prijs  is inclusief SDi-testen, de locatiekosten, consumpties 
en lunches. Donateurs van het CHE krijgen een korting van         
€ 150. Als de kosten voor u toch nog een probleem zijn, neem 
dan contact met ons op om samen te kijken naar alternatieve 
mogelijkheden.  

INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jasper 
Rienstra (e-mail: jasper@synnervate.nl / tel: 06-51.04.90.05) of 
met Edwin Holwerda (e-mail: edwin@synnervate.nl / tel: 
06-42.24.77.34).                                     	 	
	 	 	    	               
INSCHRIJVEN 	 	 	 	 	
Inschrijven via onze website. Klik op onderstaande link om 
direct door te gaan naar de relevante pagina.  
http://synnervate.nl/events/spiral-dynamics-integral-level-1-30-jan-2017/   

INHOUD VAN SDi LEVEL I

SDi-1 geeft een stevig theoretisch fundament en legt de relatie 
naar werkpraktijk en maatschappelijke realiteit.  

Hierbij komt in ieder geval het volgende aan bod: 
De dynamiek en werkingskrachten van Waarden-
systemen (vMemes) die langs de Spiral tot ontwikkeling 
zijn gekomen, hoe deze in ons leven en zich in de wereld 
manifesteren. 
De co-evolutie van Ken Wilber’s Four Quadrants. 
De dans tussen Ik en Wij krachten; Holarchies (natural 
embedded hierarchies). 
De dynamiek van verandering langs de Spiral (change 
states, conditions and variations). 
Chaordic Design (Dee Hock). 
Faciliteren van verandering langs de Spiral. 
Bewustzijnsontwikkeling in Nederland en de uitwerking 
daarvan op de hedendaagse identiteit. 
Deelnemers aan SDi-1 krijgen inzicht in hun eigen SD-
profiel door het uitvoeren van de SDi Waardenscan en 
de Change State Indicator. 

SPIRAL DYNAMICS EXPERIENCE

Een essentieel onderdeel van het SDi-1 leerproces is de Spiral 
Dynamics Experience op de eerste dag van de cursus. Op 
deze dag maken de deelnemers een reis door de 
opeenvolgende stadia van de spiraal, zodat ze werkelijk gaan 
beleven hoe de spiraal in henzelf actief is. Deze dag wordt altijd 
als een krachtige en ontboezemende leerervaring geëvalueerd. 
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"Like everything around us, we are in a state of constant motion. We are shaped by the Code of the Spiral. In short, we can 
change our own psychology. The brain can rewire itself. Society is not static. Today's problems are yesterday's solutions. 
Evolution and revolution are part of our nature. We are on perpetual treks of the mind. Many believe we are passing now 
through such a momentous transformation, a major turning point, a history-making sea change. A new and entirely different 
pattern of thought is beginning to emerge world-wide and in various fields of human activity”. 


Don Beck & Graham Linscott. The Crucible: Forging South Africa’s Future
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