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Organisatie

Voor wie

Het Practicum duurt 3 dagen. Na het Practicum ben je in 
staat om The Circle Way toe te passen in je eigen privé-
en werksituatie. We starten op 8 juni om 09.30 uur 
en werken tot 17.00 uur. Op de laatste dag ronden we om 
16.00 uur af. De kosten bedragen € 680,- ex BTW voor het 
CirclePracticum. Alle lunches, koffie/thee, drankjes, snacks 
en handouts zijn inbegrepen. 
Het Practicum vindt plaats in het Coachhuis in Leusden, na
aanmelding ontvang je aanvullende informatie.

Wat is The Circle Way?

We nodigen leiders, consultants, adviseurs, docenten en 
trainers uit die opveren bij begrippen als verbinding,
co-creatie, zelforganisatie, dienend leiderschap, energie en
synergie. Ben je geïnteresseerd in deze manieren van 
(bege)leiden, organiseren en werken, overweeg dan deel-
name. 
 

Op zoek naar een inspirerende dialoogmethode die 
creativiteit, persoonlijk leiderschap, eigenaarschap en 
zelfsturend vermogen stimuleert? En die bovendien de 
aandacht van de groep krachtig focust richting een gemeen-
schappelijk doel? Wil je een methode leren kennen die 
intrinsieke motivatie en collectieve intelligentie oproept 
binnen de groep? En die mensen uitnodigt om op de juiste 
momenten te vertragen en zo te komen tot gedragen 
besluitvorming?  Maak dan kennis met 'The Circle Way'.

The Circle Way is een moderne dialoogmethode, gebaseerd 
op de kracht van oeroude raadscirkels. The Circle Way roept 
op, na het volgen van een aantal voorwaarden en rituelen, 
tot een bijzondere kwaliteit van aandacht. Het is een 
vergeten methode, in organisaties veelal vervangen door 
saaie, tijdrovende vergaderingen die niet uitnodigen tot 
onderlinge verbinding. Vergaderingen die deelnemers meer 
als een mededelingen-uur ervaren, dan als een moment om 
een waardevolle dialoog te voeren en samen richting te 
bepalen. 
Christina Baldwin en Ann Linea hebben sinds de jaren 80 het 
kostbare erfgoed van de aloude raadscirkel omgevormd tot 
een eigentijdse moderne werkmethode. Zij hebben hiermee 
wereldwijd  aan de wieg gestaan van deze dialoogvoering 
binnen vele organisaties. Zij zijn auteurs van diverse boeken 
waaronder 'The Circle Way, a leader in every chair’.  Ann & 
Christina waren onlangs in Nederland en hebben ons 
gevraagd om The Circle Way in Nederland te verspreiden.
We zien The Circle Way als een elementair hulpmiddel voor 
het (uit)bouwen van een lerende organisaties. Organisaties 
waarbinnen mensen elkaar echt verstaan en elkaar 
structureel helpen zich verder te ontwikkelen. Nieuwe 
vormen van samenwerken, organiseren, leidinggeven en 
leren komen in rap tempo op. Het vermogen om te 
verbinden en te werken vanuit een gemeenschappelijke 
focus vormt meer dan ooit een succesfactor voor 
organisaties.  The Circle Way stimuleert dit door een dialoog 
te creëren, waarbij een ieder spreekt vanuit het hart, 
verantwoordelijkheid neemt en besluitvorming voluit draagt. 
Dit met 'a leader in every chair'. 

Wij, Jan Adam en Diana van Donselaar, zijn senior begeleiders 
en consultants. We delen een ruime ervaring in het begeleiden 
van professionals in hun ontwikkeling. 
Jan is oprecht, gepassioneerd en verbindend. Hij is goed in het 
bieden van veiligheid en het erkennen van ieders bijdrage in 
een groep, wat het fundament in een groep versterkt. Hij is 
expert op het terrein van groepsdynamica, leiderschap & 
storytelling. De werkwijze binnen de The Circle Way past Jan 
als een handschoen omdat het o.a. authenticiteit en intuitie 
vereist. Waar mogelijk integreert Jan het werken in de natuur 
in zijn werk.
De kwaliteiten van Diana zijn: energiek, doeltreffend, 
verfrissend en verbindend. Ze verbindt op praktische wijze 
Westerse ontwikkelmodellen met Oosterse wijsheden. Ze is 
expert in Krijgskunst, Mindfullness en Yoga en de toepassing 
van achterliggende principes. Deze vertaalt ze naar 
hedendaags leiderschap, teamontwikkeling en presteren onder 
druk. Waarbij ze tevens werkt met diverse communicatie-
modellen, dialoogmethodes en Systemisch werken.   
Jan en Diana zijn door Ann Linnea en Christina Baldwin, de 
grondleggers van The Circle Way, geautoriseerd om Circle 
Practicums in Nederland te verzorgen. 

Begeleiders

Circle Practicum

Tijdens het Circle Practicum leer je het cirkelproces, The 
Circle Way, te begeleiden. Op hetzelfde moment ervaar je 
aan den lijve hoe het is om onderdeel uit te maken van een 
cirkelbijeenkomst. Je leert over de betekenis en de functie 
van de verschillende rollen binnen The Circle Way, over de 
opbouw, voorbereiding en structuur. 
Ben je geïnspireerd door actuele leiderschapstheorieën
(Theory U, Presencing, Art of Hosting, World Café, etc.)? 
The Circle Way brengt dit in de praktijk! 
We nodigen je tevens na afloop uit om deel uit te maken van 
een community waarbinnen ervaringen worden uitgewisseld
en kennis gecreëerd. 

Neem voor meer informatie en/of opgave contact op met 
Jan 0651049044 of Diana 0615501717. Of mail naar 
info@thecircleway.nl. Zie ook www.thecircleway.nl en/of
www.peerspirit.net. 
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