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De zomer is in aantocht, veel mensen gaan deze periode op vakantie en het werk komt op een lager pitje 

te staan. Nieuwe projecten en ontmoetingen worden vaak pas weer in september gestart. Dat maakt deze 

periode voor de zomer er een van afronden, afwerken en klaarmaken voor een herstart. 

Maar naast al het nieuws dat in aantocht is na een welverdiende vakantie, is er in de periode tot aan de 
zomer ook van alles gebeurt. Je hebt ontmoetingen gehad die waardevol waren en de moeite waard zijn om 
bij stil te staan. In deze zomer bijeenkomst richten we de aandacht op de waarde die ontmoetingen in het 
werk hebben gehad, en bovendien nog verder kunnen hebben. Wat zijn vruchtbare ontmoetingen geweest? En 
hoe kun je zorgen dat je na de zomer kan oogsten van deze waardevolle ontmoetingen? 

Tijdens de afgelopen twee seminars van Studio Liaan en Mara Spruyt hebben we zelf ondervonden dat het 
oogsten van goede ontmoetingen niet vanzelf gaat. Deelnemers gaven aan de bijeenkomsten als waardevolle 
ontmoetingen te hebben ervaren. Soms is dat ook genoeg. En hoeft er geen vervolg of actie te zijn. En soms is 
er wel een wens voor een volgende stap, maar weet je niet goed op wat voor manier. Wij ervaren dat het 
oogsten niet altijd vanzelf gaat. De volgende dag ben je weer aan het werk en belandt het inzicht of de 
betekenis die je ervoer ergens in je achterhoofd. Terwijl het bewust blijven van datgene wat je raakte, de 
voornemens die je hebt gemaakt of de acties die je hebt ontworpen veel kan opleveren en energie geeft. 
Tijdens deze laatste ‘ontmoeting-over-ontmoeten’ staan we stil bij het belang van oogsten van ontmoetingen én 
manieren om dat te doen. 

Aan de hand van beleving en concrete werkvormen kijken we terug op waardevolle werkontmoetingen. Hoe 
oogst je 'van' een goede ontmoeting? Hoe zorg je dat je een waardevolle ontmoeting goed afrondt? Door stil 
te staan creëren we concrete handvatten om voor de zomer alles te halen uit vruchtbare ontmoetingen uit de 
afgelopen maanden. Er kan er vruchtbare grond ontstaan voor een frisse start na de zomer. 

Seminar 'Oogsten van vruchtbare ontmoetingen'

Woensdag 27 juni 2012
The Hub Amsterdam, Westerstraat 187, Amsterdam
19.00u-22.00u incl. borrel 
€45,- incl. borrel en hapje 
Aanmelden kan door een mail te sturen naar: info@studioliaan.nl of naar: mspruyt@kessels-smit.com o.v.v. 
‘seminar oogsten ontmoeten’
Vanaf oktober start een belevingsgericht leertraject over Ontmoeten in drie bijeenkomsten.

Kemp van Ginkel (adviseur Kessels & Smit) over voorgaande bijeenkomst over 'ontmoeten' 25 november 2011:
"Deze bijeenkomst was een ontmoeting in de meest zuivere vorm. Ik kwam om te ontmoeten en er volgden 
momenten waarin we als onbekenden zoveel dichterbij kwamen... De manier waarop Mara, Swaantje en Linde 
dit moment begeleidden was uitnodigend, ondersteunend maar niet sturend - een prachtig voorbeeld van hoe 
je met kunst en aandacht een setting voor echte verbinding tussen mensen kunt creëren!"

OOGSTEN van vruchtbare ONTMOETINGEN
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