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Workshop 

Op avontuur met nieuwe gemeenschapsvorming 

 

 

Nieuw 

Actief samen een gemeenschap vormen is echt nieuw. Anders dan je misschien verwacht, 

gaat het niet zomaar vanzelf. In veel (woon)gemeenschappen verwatert het 

enthousiasme van  het eerste uur, blijven conflicten onopgelost, leeft teleurstelling en 

ontbreekt het op de den duur aan initiatief. Toch is er vaak nog voldoende over wat zin 

geeft, maar de vreugde is er niet meer zo.   

 

Het kan anders! 

Nieuwe gemeenschapsvorming kan een continu avontuur zijn: je stapt als 

ontdekkingsreizigers met elkaar steeds weer onbekend gebied in. Wat je daarbij nodig 

hebt, is interesse in elkaars levensweg en capaciteiten. Dan begrijp je elkaar beter en 

weet je waar je een beroep op kunt doen bij elkaar. Het helpt ook als je weet waar je naar 

onderweg bent en als je leert samenwerken in het licht van het geheel. Daarvoor 

ontwikkel je al doende nieuwe sociale vermogens. Dan betekent gemeenschapsvorming 

voor iedere betrokkene ook een persoonlijke, avontuurlijke ontwikkelingsweg!  

 

Zelf ervaren? 

Wil je met bewustzijn werken aan deze ontwikkeling van jezelf en je gemeenschap? In 

onze workshop ‘Op avontuur met nieuwe gemeenschapsvorming’ ontdek je: 

- jullie gezamenlijke streven aan de hand van ieders ervaringen met (nieuwe) 

gemeenschapsvorming 

- hoe uniek de ander is met zijn levensweg, en hoe gelijk als medemens in 

ontwikkeling 

- hoe bij moderne gemeenschapsvorming het individu niet ondergeschikt wordt 

gemaakt aan het geheel, maar juist recht wordt gedaan 

Je leert: 

- je eigen verbinding met de gemeenschap beter kennen 

- je innerlijk gemeenschapsvormingskompas waarnemen en hanteren 

- een communicatietechniek die ook in het dagelijks leven bijdraagt aan gesprek en 

ontmoeting  
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In onze workshop dragen we geen kennis over over hoe het zou moeten. We laten je zien 

hoe het werkt, welke vermogens je al in huis hebt om het gezamenlijke sociale leven op 

een hoger plan te tillen, en hoe je die vermogens kunt inzetten. Met praktische 

communicatieinstrumenten en door te laten zien hoe gemeenschapsvorming werkt. 

Daarna kun je daar samen verder mee aan de slag of, - als het smaakt naar meer -, nog een 

verdere verdieping aangaan in het Ontwikkellab Nieuwe Gemeenschapsvorming.  

 

Locatie 

Een locatie regelen we in overleg; in elk geval is een locatie nodig waar voldoende stilte 

is. 

 

Tijd 

De workshop beslaat twee dagdelen, naar wens een ochten en middag, of een middag en 

avond. 

 

Begeleiding 

De workshop wordt begeleid door twee gemeenschapcoaches van de Grondsteen, te 

weten Ingrid Busink en een ervaren collega.  

 

Deelnemers 

In totaal kunnen maximaal 12 mensen deelnemen aan de workshop. Het minimum aantal 

deelnemers is 4. 

 

Kosten 

De kosten voor de workshop van twee dagdelen bedragen 

Tot 6 deelnemers: € 650,-- 

Tot 12 deelnemers: € 950,-- 

Dit is exclusief reiskosten, locatie en koffie, thee en lunch. Inclusief 0% BTW. 

 

Meer informatie en opgave: 

Info@degrondsteen.nl 


