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Inhoud en programma
De Masterclass is geen van tevoren
vastgestelde cursus die jaarlijks herhaald wordt. Het is een doorgaand, zich
ieder jaar vernieuwend bezinningstraject, met een uniek programma,
waarbij de relatie die met elkaar wordt
aangegaan en de actualiteit en inspiratie van het moment het beginpunt
vormt. Ieder jaar wordt daarbij uit een
andere bron geput, variërend van de
Joodse, tot de alchemistische, tot de
Oosterse traditie. Je tekent in voor één
jaar, maar je kan zo lang mee blijven
doen als je wenst.
Seizoen 2022-2023
In het najaar van 2022 start er weer
een nieuwe groep, waarin ook weer
plek is voor nieuwe mensen. Het programma bestaat uit drie tweedaagse
blokjes (van vrijdag op zaterdag), een
vierdaagse retraite en een individueel
voortgangsgesprek. Ter voorbereiding op het laatste blokje loop je een
dag mee in de dagelijkse praktijk van
één van je mededeelnemers. Dit jaar
zal de Joodse traditie centraal staan.
Aan de hand van de verhalen van de
aartsvaderen, de eerste leiders van de
mensheid wiens geschiedenis zijn opgetekend, onderzoeken we de ‘genesis
van leiderschap’.
Voor wie?
De Masterclass is gericht op eindverantwoordelijke leiders die geen genoegen (meer) nemen met de gangbare
prestigieuze programma’s, die hoe
aansprekend wellicht ook, niet de kern
raken van waar het jou over gaat: je
eigen bron aan te boren en te onderhouden. De groep bestaat uit een divers
gezelschap van doorgaans zeer gepas-
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In een eindverantwoordelijke positie, bewaak je niet alleen de gevestigde continuïteit. Zeker zo belangrijk
is dat je ervoor zorgt dat de organisatie zich blijft ontwikkelen en zich
telkens weer dienstbaar maakt aan
de vrije geest van de bezieling. Jouw
bezieling en die van de mensen om
jou heen. Maar hoe doe je dat? Hoe
spreek je je medewerkers aan op hun
eigen leiderschap en laat je de geest
rondgaan? En wat vraagt het van jou
zelf om de stem van je ziel te blijven
horen en volgen?

Door wie?
Hans Wopereis (1962) biedt dit traject sinds 2012 aan, destijds onder de
paraplu van het ITIP School voor Leven en Werk waar hij aan verbonden
was als mededirecteur en -eigenaar,
en sinds 2021 als zelfstandig ondernemer. Hij is zijn gehele loopbaan
als trainer en adviseur werkzaam
geweest op het kruisvlak tussen organisatieontwikkeling en persoonlijke
ontwikkeling, heeft talloze organisaties, teams en individuen begeleid in
fundamentele transitie processen, en
is auteur van twee boeken, ‘Het licht
en de korenmaat; je ziel als werkgever’ en
‘Bezieling werkt; 8 bronnen van groei en
ontwikkeling in organisaties’.

Waar?
We verblijven op de Morgenstern in
Barchem, een bijzonder rustige, aangename en exclusieve locatie aan de voet
van de Lochemse berg, omringt door
weilanden en bossen. Deze locatie is
pionierend geweest in de ecologische
bouw, blinkt uit in gastvrijheid, sfeer,
ruimte en heeft een eenvoudige, maar
hoogkwalitatieve, vegetarische keuken
en een heerlijk, natuurlijk zwembad.
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sioneerde, maatschappelijk geëngageerde mensen die gewend zijn zichzelf
in de spiegel aan te kijken, daar vaak
ook al eerder in hebben geïnvesteerd
en op zoek zijn naar belangeloze feedback van gelijkgestemden. Maximaal
12 deelnemers kunnen meedoen.
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Samen onderzoeken we hoe
bronteksten en onze collectieve wijsheid en bezieling
ons bij de kern van ons leiderschap kunnen brengen.
Hans brengt daarbij ook
zichzelf in, zijn ervaringen,
overdenkingen, niet-weten,
hij leidt het proces maar is
tegelijkertijd deel van het
geheel, ook dat inspireert
me in mijn leiderschap
– Dorothee van Kammen, lid Raad
van Bestuur Thomas More college
Rotterdam
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Data
Blok 1, 23 en 24 september, start op vrijdag
om 11.00 uur, afsluiting op zaterdag
rond 13.00 uur met een lunch.
Blok 2, 4 en 5 november, start op vrijdag
om 11.00 uur, afsluiting op zaterdag
rond 13.00 uur met een lunch.
Blok 3 / retraite, 8 tot 11 maart, start op
woensdag om 14.00 uur, afsluiting op
zaterdag rond 13.00 uur met een lunch.
Blok 4, 2 en 3 juni, start op vrijdag om
11.00 uur, afsluiting op zaterdag rond
13.00 uur met een lunch.

Kosten
De kosten van de begeleiding en het verblijf op basis van een 1-persoonskamer
bedragen € 5.895. Voor minder draagkrachtige organisaties is op verzoek een
korting af te spreken. Interimmanagers
of -bestuurders kunnen mee doen voor
het ZZP-tarief van € 4.695.
Aanmelden en contact
Je kunt je het beste aanmelden via
het contactformulier van de website,
www.hanswopereis.nl of door een mail
te sturen naar Helma Dommerholt. Haar
contactgegevens vind je hieronder.
Voorafgaand aan deelname vindt
altijd eerst een kennismakingsgesprek
plaats, waarin vrijblijvend onderzocht
kan worden of dit aanbod past bij jouw
vraag.
E-mail: secretariaat@hanswopereis.nl
Website: www.hanswopereis.nl
Telefoon: 06- 26226226
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Eindverantwoordelijkheid
dragen is per definitie de
laatste man of vrouw zijn.
Dat er dan met zo’n groep
als de Masterclass mensen
achter je staan is zo’n groot
goed. Zeker met zo’n begeleider als Hans; inspirerend,
scherp, liefdevol en als geen
ander zelf ook deelnemend
aan het proces
– Axel Posthumus, directeur
Windunie

