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Vind structuur waar je woont werkt of leeft,
en cultuur als persoonlijkheid.
Jij bent natuurlijk gewoon door van nature
ongewoon te zijn.
Dit zijn de eerste regels van onze Spoken Word. Een Spoken Word is een kunstuiting, een
gestructureerde kunstvorm dat een verhaal vertelt dat verteld dient te worden. Een verhaal over
InnerVida. Maar vooral… een verhaal over jou.
Ontplooi de wereld… begin bij jezelf
Als OntplooiingsArchitecten zijn wij echte InnerVators. Elke dag weer is voor mij een eer om samen
met mijn team innervatie te weeg te brengen op het gebied van ontplooiing van mens en organisatie.
Innervatie doordat we de natuurlijke mens weer terugbrengen in de structuren en culturen van teams
en organisaties. We maken het ongewone gewoon doordat we mensen natuurlijk laten zijn in de
zoektocht naar wat voor hen betekenis geeft in de context van wonen, werken en leven.
Wij geloven in het unieke ontplooiingspotentieel van de mens, met als doel de gelukkige mensmedewerker in succesvolle organisaties, door met lef innovatieve ontplooiing in co-creatie mogelijk
te maken.
Immers, als mens ben je gelukkig als je doet wat je het allerliefste doet, als je doet waar je goed
in bent. En als je begrijpt wie je bent, wat je als mens drijft en hoe je je doel kunt bereiken, is het
bewegen richting je persoonlijke doel, het doel van je team of de strategie van je organisatie een
stuk gemakkelijker.
Zo vind je structuur waar je woont, werkt of leeft en cultuur als persoonlijkheid omdat je natuurlijk
gewoon bent door van nature ongewoon te zijn.
Tatiana van Rijswijk
Founding Mother

Gelukkige mensen in succesvolle organisaties
We veranderen Human Resource Management (HRM) in Human Being Management (HBM) en
transformeren persoonlijk leiderschap in Circulair Leiderschap.
HBM brengt de menselijke maat weer terug in teams en organisaties. Zowel het gedrag als de
onbewuste drijfveren die het gedrag aansturen, zijn de basis voor verandering van de mens. Naast
Structuur en Cultuur in een organisatie, voegen wij een belangrijk element toe: Natuur. Verborgen
competenties en talenten worden zichtbaar, mensen gelukkiger en organisaties succesvoller.
Van persoonlijk leiderschap naar Circulair Leiderschap
Het begint bij de “natuurlijke” mens en wordt doorgegeven in de organisatie; de kracht van de
collectiviteit van de groep en de verantwoordelijkheid van ieder individu in de groep. Iedereen draagt
bij aan een gezamenlijk doel doordat de verantwoordelijkheid wordt gedeeld. Door het aanspreken
van de wijsheid van de groep wordt het talentkapitaal optimaal benut.
Ontplooiing van mensen, teams en organisaties
Van het coachen van teams, organisaties of individuele medewerkers tot aan het begeleiden
van processen; met passende interventies en assessments raken we de juiste snaar. In co-creatie,
doelgericht en op maat. Zo kan de organisatie zich succesvol ontplooien en de veerkracht krijgen
om mee te bewegen met verandering of zelf verandering in gang te zetten. Transformatie vanuit het
waarneembare gedrag en de onbewuste aansturing. Dit doen we door:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maatwerk trainingen; de duurzame verandering.
Advisering & implementatie van verandertrajecten; democratische en inclusieve verandering
door co-creatie.
Richtinggevende opleidingsjaartrajecten; een leven lang in-company leren.
Individuele coachingstrajecten en groepsdynamische teamcoaching; de ervaring van je leven.
Strategisch talentbenutting & competentiemanagement; optimale verandering vanuit het
persoonlijk onbewuste.
Organisatie- en teamanalyses en assessments; een prettige confrontatie met het aanwezige
potentieel.
Interactieve kick-offs en inspiratie experiences; de energieboost die beweging mogelijk maakt.
Persoonlijk leiderschapstrajecten en implementatie van Circulair Leiderschap; versnellen door te
vertragen, de puurste vorm van persoonlijk leiderschap.
Vision in Human Being Design; geïnspireerd en met energie de toekomst uitzetten.

Een continue veranderende context vraagt om
duurzame ontplooiing
Stel je eens voor dat we in een wereld leven waar de mens binnen de context van zijn woon, werk of
leefwereld weer volledig natuurlijk mag zijn? Kan dat? Is dat überhaupt wel mogelijk? En ga jij voor
jouw natuurlijke zijn?
Als InnerVators beschikken onze OntplooiingsArchitecten over een gedegen, stevige en theoretische
fundering. Wij zijn experts op het gebied van duurzame ontplooiing, werken vanuit een eclectisch
gedachtegoed, zijn geschoold in behaviorisme, psychodynamische en humanistische psychologie
met als specialisme de analytische-, ontwikkelings- en organisatiepsychologie.
Practice what you preach is ons credo… dus ook wij zijn continue in ontplooiing. Met een praktische
en doelgerichte insteek en oog voor de borging van het geleerde, staan wij ten dienste om in cocreatie de mens in de organisatie te ontplooien.
De kwaliteit brengen wij, de spiegel dat ben jij.
Wij maken het ongewone gewoon door gewoon te doen wat we beloven. Jij, onze klant, coachee of
opdrachtgever, bent daarin altijd onze spiegel en dus de reflectie van onze kwaliteit.
Wij zijn geregistreerd en aangesloten bij (branche) organisaties en beroepsverenigingen:
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, NVNLP, MYHBM center, CRKBO, Insights Benelux, The
Lewis Method.
En geaccrediteerd voor:
Analytical Competence Tool (ACT), TMA, Mindsonar, Insights, Thomas Killman methode, Circulair
Leiderschap en Deep Democracy methode.
En erkend door:

Ben jij natuurlijk gewoon door van nature ongewoon te zijn? De OntplooiingsArchitecten van
InnerVida… voor ongewoon gewone ontplooiing!

Een ongewoon gewone visie op ontplooiing
van de natuurlijke mens als human being
Dus vind jij structuur waar je woont werkt of leeft?
En cultuur als persoonlijkheid?
Ben natuurlijk gewoon,
door van nature ongewoon te zijn?
Beeld: Jurriaan van Rijswijk
Spoken Word: Christopher Blok
Dans: Alexander Cyr Bezuijen & Rogér van Kooij

OntplooiingsArchitecten

Tobias Asserlaan 3
2662 SB, Bergschenhoek
010 - 846 64 04
info@innervida.nl
www.innervida.nl

