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Op weg naar een organisatie waar zelfsturing, heelheid en 
doelgericht samenwerken centraal staat  

 
Luisteren, authentieke communicatie en het volgen van je innerlijke kompas staat centraal in deze 
training. In deze trainingen worden cases besproken, de zelfkennis vergroot en ervaren wat oprecht 
luisteren in de communicatie doet. Ik werk onder andere met een nieuwe methode die uit Amerika komt, 
waarbij aan de hand van kunst uw team de mogelijkheid krijgt om op een unieke wijze te ervaren hoe je 
tot open en gelijkwaardige communicatie komt. Vaardigheden als waarnemen en luisteren naar elkaar 
zijn daarbij essentieel. Deze ervaring, door te kijken en praten over kunst, draagt bij aan de veiligheid op 
de werkvloer, creatief denken, waarin iedereen kan bijdragen.  
 

SAMEN KOM JE VERDER 
Onderdeel van de trainingen is: er wordt langer dan normaal stilgestaan bij een aantal kunstwerken 
middels projectie. Aan de hand van een interactief vraaggesprek, wordt aan de hand van drie vragen met 
elkaar het gesprek gevoerd. De vragen die worden gesteld stimuleren om de observaties zorgvuldig te 
formuleren en te onderbouwen. Het nodigt uit actief deel te nemen. Er wordt een probleemoplossend 
proces doorlopen.  
  

INSPIREREND EN VEILIG 
Er is geen oordeel over wat er gezegd wordt, dit nodigt uit om je uit te spreken en genereert vertrouwen 
in de groep. Het ego wordt niet gevoed en dit zorgt voor een ervaring van veiligheid. Het werkt 
verbindend, omdat de methode laat inzien dat iedereen weer iets anders ziet en dat je samen verder 
komt. Er ontstaat een open mindset die op groei gericht is.  
  

BETER WAARNEMEN EN LUISTEREN 
Deze ervaring zorgt ervoor hoe het is om eens echt naar elkaar te luisteren en goed waar te nemen, dit 
leidt ertoe om vanuit verbinding te gaan creëren, de ultieme vorm van co-creatie. 
  

RESPECT VOOR ANDERE ZIENSWIJZE 
Het individu en groep worden uitgedaagd om het kritisch-analytisch denken direct in de praktijk toe te 
passen. Men gaat ervaren dat hun waarneming niet altijd de juiste hoeft te zijn. Dit zorgt voor paradigma 
verschuiving. Zowel intern als in de groep komt er een interessante dialoog op gang komt. Het bevordert 
het respect voor andere zienswijzen. 
 

ZELFKENNIS EN ZELFSTURING 
Er wordt dieper in gegaan op persoonlijke drijfveren, zingeving en wat is authentieke communicatie 

versus ego. 
 

HET DRAAGT BIJ AAN: 
 

• Een nieuwe mindset op de werkvloer, gericht op 
samenwerken en co-creatie 

• Effectieve communicatie 
• De creatief leiderschap i.v.p. reactief leiderschap 
• Verhogen van het vertrouwen binnen een team 
• Het doorbreken van paradigma’s 
• Het kritisch-analytisch denken 
• Het voeren van een dialoog door open vragen te 

stellen 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
Naast deze werkvorm worden er andere creatieve interactieve werkvormen ingezet die een diepgaand 
effect hebben. De trainingen zijn ervaringsgericht en de beelden zorgen voor borging. De 
rechterhersenhelft wordt gestimuleerd en daarmee het empatisch vermogen, de creativiteit en de 
verhalen. Wat er ontstaat is: 

 
- De trainingen zijn altijd maatwerk en worden afgestemd op de gewenste resultaten 
- Het kan in een museum en ook op locatie (middels projectie) plaatsvinden. 
- Het kan ingezet worden tijdens teambuildingsdagen. 

 
OVER LEONIE: 

 
Het geluk en de creatiespiraal op de 
werkvloer vergroten, is een 
belangrijke drijfveer voor mij.  
Als, trainer, coach en kunstenares weet 
ik met mijn methodes altijd de kern te 
raken. Ze sluiten aan bij een tijd waarin 
authenticiteit, creativiteit en zelfsturing 
en samenwerken steeds belangrijker 
worden. Werken met kunst brengt op 
een verrassende manier verdieping, 
verbinding en creëert nieuwe 
verbanden. 

 

 
Kunst is voor mij een belangrijke inspiratiebron.  
Het prikkelt, het daagt uit en uit onderzoek van Professor Scherder blijkt dat het onze hersenen 
gestimuleerd worden. Deze methode heeft voor mij persoonlijk een enorme verschuiving bewerkstelligd, 
door deze methode ben ik me bewust geworden van de kracht van vragen stellen. Kunst en creativiteit 
gaan hand in hand, het gaat over lef en vragen durven stellen. Door op deze wijze naar kunst te kijken 
wordt de open communicatie en authenticiteit bevordert en men gaat verantwoordelijkheid nemen, dat 
merk ik keer op keer. Dit is wat mij inspireert.  
 
Door de trainingen van ARTsmart Talks wordt niet alleen de samenwerking verbetert, ook de creativiteit 
en de co-creatie binnen teams worden bevordert, daaraan bijdragen is een geweldig proces. De ervaring 
is dat de gebaande paden worden losgelaten en komt er ruimte voor nieuwe inzichten en verbanden. 
 
Is uw interesse gewekt? Graag kom ik tijdens een persoonlijke kennismaking en deze methode toelichten 
en de mogelijkheden voor uw bedrijf bespreken. 
 

Met vriendelijke groet, 
Leonie Mijnlieff 

 
REACTIES DEELNEMERS:   

 
 ‘De oefening toonde ook aan dat je met zijn allen veel meer informatie naar boven haalt en 

veel creatiever bent dan je in je eentje ooit zou lukken. Je merkt dat sommige collega’s de 
grote lijnen zien, terwijl anderen juist oog voor detail hebben. Allemaal inzichten die we 

kunnen gebruiken tijdens het werken aan het project.’ 
 

“Je blijft in het moment, je ervaart hoe het is om echt te luisteren.” 
“ Je gaat anders kijken en luisteren naar elkaar.” 
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WAT GEBEUR ER OP DEZE AFBEELDING? EN VRAAG HET NU EENS AAN JE COLLEGA. 
 

 
 


