
 

 

  

LEERGANG ONTKETEN JEZELF 

De Leergang bestaat uit een compacte reeks van vijf dynamische colleges waarin deelnemers worden 

meegenomen op een ervaringsgerichte reis langs de vijf highlights van de Ontketen jezelf methode: 

• Psychologische behoeften 

• Waarden 

• Familiesysteem 

• Taal 

• 100 % Verantwoordelijkheid 

 

Doel van de Leergang 

Het boek Ontketen jezelf is praktisch, toegankelijk en helder en biedt lezers concrete 

aanknopingspunten op hun zoektocht naar zelfkennis en bezieling. 

Tegelijkertijd is de methode in al haar eenvoud van zo’n diepgaand niveau dat het de manier waarop 

je naar jezelf en naar anderen kijkt duurzaam verandert. Werkelijk verbinding maken en anderen 

inspireren en motiveren wordt – als je de methode begrijpt en kunt toepassen- gemakkelijker, 

bestendiger én leuker. Als je de methode actief wil gaan inzetten in je werk of binnen je organisatie is 

het nuttig als je concrete handvatten en inspiratie krijgt aangereikt. 

Het doel van de Leergang is om deelnemers die handvatten en verdieping te bieden en de bezielde 

psychologische basiskennis waar de Ontketen jezelf methode uit bestaat op 3 niveaus over te dragen: 

• Theorie (snap het) 

• Ervaring (voel het) 

• Toepassing in de praktijk (doe het) 

  



 

Doelgroep 

Leiders, adviseurs en mensen die met mensen werken. 

Wat krijg je als je deelneemt? 

• Een Ontketen jezelf boek en werkboek; 

• Vijf colleges van 3,5 uur over alle elementen uit de Ontketen Jezelf methode; 

• Een individuele analyse van jouw eigen psychologische behoeften; 

• Begeleiding door verschillende ervaren en bezielde facilitators; 

• Interactie met andere professionals uit diverse disciplines die hetzelfde zoeken als jij: 

bezieling en verbinding. 

Wat kost het? 

995 EUR inclusief 21 % BTW 

Hoe geef je je op? 

Via www.ontketenjezelf.nl/academie 

 

Opbouw colleges 

Tijden en locatie:  

Alle colleges vinden plaats van 9.30- 13.00 uur in Utrecht (Proostwetering 103B). 

Data en inhoud: 

College 1 (25 maart): Psychologische behoeften 

Dit interactieve en ervaringsgerichte college over Psychologische behoeften is het eerste college uit 

de Leergang.  

In dit specifieke college krijg je als deelnemer verdiepende informatie over de 15 universele 

psychologische behoeften die mensen kunnen hebben. Handige, psychologische basiskennis voor 

iedereen die met mensen werkt. Als je meer gevoel ontwikkelt bij de inhoud en lading van de 

verschillende behoeften die er zijn en bij hun invloed op gedrag kun je beter leiden en begeleiden.  

 

Ook ga je in dit college zelf aan de slag met je eigen psychologische behoeften. Om dit goed te 

kunnen doen ontvang je voorafgaand aan het college een persoonlijke inlogcode voor een test die 

jouw belangrijkste behoeften in beeld brengt. 

Tot slot leer je hoe je de kennis over behoeften je kan helpen om verbinding te houden met jezelf en 

met anderen en hoe je kan voorkomen dat je eigen behoeften of die van anderen je ‘gijzelen’ in je rol 

als leidinggevende, coach of adviseur. 

College 2 (16 april): Waarden 

Het tweede college uit de Leergang gaat over Waarden.  

In dit bewustzijnsverruimende college krijg je als deelnemer aan de hand van zeer herkenbare en uit 

het leven gegrepen voorbeelden zicht op het effect van waarden in samenwerking in de breedste zin 

van het woord. Je leert de diepgewortelde werking van waarden op gedrag kennen, krijgt inzicht in de 
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verandering van waarden gedurende de levensloop van mensen en gaat als deelnemer natuurlijk ook 

aan de slag met je eigen waarden. 

Tot slot krijg je kennis aangereikt om de waarden van je gesprekspartner te achterhalen en deze te 

gebruiken voor het tot stand brengen van (nog) meer verbinding in communicatie en samenwerking. 

College 3 (15 mei): De kracht van het familiesysteem 

Het college over de kracht van het familiesysteem is de derde uit de Leergang.  

Je leert allereerst in theorie wat de universele wetmatigheden in een systeem zijn en hoe je in de 

praktijk kunt herkennen dat een vraagstuk systemisch van aard is. We zijn als Westerse mens dikwijls 

geneigd vooral naar de feitelijke inhoud van een vraagstuk te kijken en daarvoor een concrete 

oplossing te bedenken. Er schuilt een enorme rijkdom in het aanleren van een zogenaamde 

systemische blik, waarmee je vraagstukken in een groter geheel kan zien. 

Naast de theorie over de wetten in een systeem ga je als deelnemer ook ervaren wat een 

systeemopstelling inhoudt en hoe het is om in een opstelling representant te zijn. 

Tot slot krijg je een tastbare werkwijze aangereikt om de geleerde theorie en opgedane ervaring in 

jouw praktijk als manager of coach effectief aan te wenden. 

College 4 (7 juni): De magie van Taal 

Dit interactieve college over de magie van Taal is de vierde uit de Leergang.  

 

In dit college word je als deelnemer meegenomen in de magie die woorden kunnen hebben. Je wordt 

je bewust van 'de bril’, het perspectief, waarmee je naar de wereld kijkt. Pas als je je bewust bent van 

de bril, het perspectief, waardoor je naar de wereld om je heen kijkt, ontstaat er ruimte voor een 

bewuste keuze. Misschien vind je jouw bril prima, maar het kan ook zijn dat je je oude bril wilt 

vervangen door een nieuwe, schonere bril, die je verder helpt in je persoonlijke ontwikkeling. 

Tot slot leer je in dit college hoe je ‘de bril’ van anderen kunt herkennen en hoe je (nog) meer 

verbinding in communicatie en samenwerking tot stand kunt brengen door het gebruik van 

bekrachtigende, positieve woorden. 

College 5 (4 juli): 100 % verantwoordelijkheid 

Het laatste college van de leergang gaat over 100 % verantwoordelijkheid.  

 

Je doet als deelnemer in dit college nuttige kennis op over het begrip ‘verantwoordelijkheid nemen’ en 

wat dat exact inhoudt. Je gaat ervaren hoe lastig het kan zijn om mentaal primair bij je ‘eigen zaken’ te 

blijven en je gaat leren zien wanneer mensen hun verantwoordelijkheid bij jou neerleggen en wat het 

effect is als je dat aanpakt. 

Tot slot krijg je handreikingen om in jouw rol als leider of begeleider expliciet te maken wat 

verantwoordelijkheid nemen voor jou betekent en hoe je dit in de praktijk op authentieke wijze vorm en 

inhoud kunt geven. 


