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Woord vooraf
Omdat ik sinds 2009 actief ben als zelfstandig Change Manager in het bedrijfsleven, heb ik
ervoor gekozen om een case in Dans- en Bewegingstherapie (DBT) toegepast bij 1 van mijn
klanten in het bedrijfsleven te kiezen als onderwerp van mijn eindwerk.
Mijn dank gaat uit naar mijn promotor Stephanie De Bruijckere en begeleider Liese Ghekiere
voor de steun gedurende de ganse ontwikkeling van mijn eindwerk.
Ik geef de toestemming tot het beschikbaar stellen van dit eindwerk met het oog op het
inkijken en het kopiëren van delen ervan of in z’n geheel voor persoonlijk gebruik.
Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht.
Januari 2018
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Doelstelling:
In dit eindwerk beschrijf ik de rol en de meerwaarde van Dans- en Bewegingstherapie bij
organisatorische veranderingen binnen een bedrijf. Mijn doelstelling is om een inzicht te
geven in de mogelijke structuur van Dans- en Bewegingstherapie in bedrijven alsook de
manier waarop het ingezet kan worden als ondersteuning van werknemers van een bedrijf in
verandering. Daarnaast wens ik een voorbeeld te geven van hoe Dans- en
Bewegingstherapie kan bijdragen aan de ontwikkeling van een gezonde bedrijfscultuur en
leiderschapsstijl binnen bedrijven.
Het eindwerk geeft een overzicht van de verschillende modules in Dans- en
Bewegingstherapie die uitgewerkt werden in de vorm van een basistraject om de cultuur van
het bedrijf aan de hand van de gedragingen van de werknemers te veranderen en een
leiderschapstraject om de vaardigheden van leiders te verbeteren. Beide trajecten werden
opgestart in het bedrijf dat me inhuurde en waarvan details verder in dit eindwerk zijn
omschreven. Het bedrijf bood al de werknemers de mogelijkheid het basistraject te volgen
en alle managers de mogelijkheid om het leiderschapstraject te volgen wanneer ze ook het
basistraject doorlopen hadden. Voorts bood het bedrijf de mogelijkheid tot individuele
coaching aan de werknemers die ofwel het basistraject, ofwel beide trajecten hadden
doorlopen.
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1.Introductie
1.1

Context van de case

Ik heb deze case in Dans- en Bewegingstherapie toegepast bij 1 van mijn klanten, een
Belgisch bedrijf, actief in de dienstverlenende sector met meer dan 40.000 werknemers
gespreid over een 200-tal vestigingen over de verschillende provincies van het land.
De klant contacteerde me omdat ze – aan de hand van een interne welzijnsenquête
geadresseerd aan hun werknemers - een sterke stijging hadden kunnen vaststellen in de
werk gerelateerde stress evenals een sterke daling van de motivatie om te komen werken,
zowel bij hun werknemers en team leaders in de filialen als bij de verschillende lagen van het
management op het hoofdkantoor.
Daarnaast lag het lange termijnabsenteïsme op het dubbele van het gemiddelde percentage
in de industrie en stelden ze vast dat het aantal teamleaders met een burn-out de laatste 2
jaar heel sterk was gestegen.
Bovendien lag het verloop van nieuwe werknemers op gemiddeld 35%, hetgeen betekende
dat van elke 10 werknemers die starten er bijna 4 waren die binnen 3 weken na aanvang van
de job terug vertrokken. Velen van hen gaven de bedrijfscultuur aan als voornaamste reden
voor hun vertrek.
Het bedrijf vermoedt dat de vele organisatorische veranderingen die de afgelopen 3 jaar
werden doorgevoerd aan de basis liggen van de huidige problemen. Het betreft wijzigingen
in de werkmiddelen, verplaatsen van volledige sites met verhuis voor de werknemers tot
gevolg, nieuwe arbeidscontracten met minder gunstige salarissen en arbeidsvoorwaarden,
nieuwe werkprocessen. Het bedrijf voorziet bovendien voor de komende 3 jaar
organisatorische wijzigingen met een nog grotere impact voor de werknemers.
De vraag van de klant naar mij toe werd als volgt gedefinieerd:
Binnen een termijn van 18 maanden:
- Onderzoeken in welke mate de organisatorische veranderingen aan de basis liggen
van het probleem
- Bekijken welke vaardigheden en waarden nodig zijn om mensen beter te kunnen
ondersteunen bij organisatorische wijzigingen in de toekomst en hoe deze
geïntegreerd kunnen worden in een gezonde bedrijfscultuur en leiderschapsstijl
- Uitwerken van deze vaardigheden in een opleidingstraject voor werknemers, team
leaders en managers gefocust op vaardigheden die het welzijn op het werk
bevorderen en de huidige trends op vlak van stress, motivatie, engagement, lange
termijn absenteïsme en personeelsverloop omkeren.
- Uitrollen van het opleidingstraject
- Evalueren van de resultaten
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1.2

Structuur van dit eindwerk

De structuur van dit eindwerk verloopt chronologisch in lijn met de uitwerking van de case
binnen het bedrijf.
Na het woord vooraf en het overzicht en de doelstelling in het eerste deel van dit eindwerk,
doe ik in hoofdstuk 1 een algemene introductie om de context te schetsen waarbinnen de
case werd uitgevoerd, licht ik de structuur van dit eindwerk toe voor de lezer en omschrijf ik
het proces van de praktische uitwerking van de case. Voor deze praktische uitwerking
beperk ik me tot de rode draad omdat de uitwerking zelf niet de doelstelling is van dit
eindwerk en omdat een traject dat 18 maanden geduurd heeft onmogelijk samen te vatten
is in dit eindwerk.
Omdat het opleidingstraject opgesplitst werd in een basistraject en een leiderschapstraject,
gevolgd door een individueel coaching traject en deze trajecten bestaan uit modules of
sessies in Dans- en Bewegingstherapie, omschrijf ik in hoofdstuk 2 op een zeer
gedetailleerde manier de opbouw van het basistraject evenals de verschillende modules van
dit traject. Omdat deze modules qua inhoud aangepast zijn aan de dynamiek van de
deelnemers, zal ik regelmatig eigen waarnemingen omschrijven die de keuze van bepaalde
oefeningen beïnvloed hebben. Vervolgens focus ik kort op de structuur en inhoud van de
voortgezette individuele coaching na het basistraject. Dit basistraject werd aangeboden aan
alle werknemers met als doel een gezonde(re) bedrijfscultuur te ontwikkelen.
In hoofdstuk 3 doe ik hetzelfde voor het leiderschapstraject omdat de opbouw en de
modules gebaseerd zijn op de thema’s van het basistraject, maar deze verder uitgediept
worden en meer gericht zijn op de ontwikkeling van een nieuwe leiderschapsstijl. Ook in dit
hoofdstuk zal ik bepaalde persoonlijke waarnemingen vermelden die me bijgebleven zijn bij
het uitvoeren van bepaalde oefeningen. De mogelijkheid tot voortgezette individuele
coaching na het leiderschapstraject en de opbouw hiervan licht ik eveneens kort toe in dit
deel van het eindwerk.
In hoofdstuk 4 geef ik mijn conclusies weer over de mate waarin Dans- en
Bewegingstherapie volgens mij hebben bijgedragen tot de doelstellingen gedefinieerd in
hoofdstuk 1 - context van de case. In dit hoofdstuk focus ik me eerst op de ervaringen van de
deelnemers tijdens en na het volgen van het traject, om vervolgens te beschrijven op welke
manier we de resultaten evalueerden. Een algemene conclusie volgt aan het einde van dit
hoofdstuk waarbij ik zowel spreek over mijn eigen waarnemingen tijdens het traject alsook
deze die van belang kunnen zijn om het traject in de nog verder uit te diepen.
Tot slot volgt een literatuurlijst waarbij ik een overzicht geef van de geraadpleegde boeken,
artikels en websites, evenals een begrippenlijst waarin ik de terminologie toelicht die in dit
eindwerk gebruikt werd. Deze begrippenlijst werd deels in het Nederlands uitgewerkt, deels
in het Engels omdat de LBMS begrippen vaak moeilijk vertaalbaar zijn en doorgaans in het
Engels gebruikt worden, ook tijdens deze case op Belgisch grondgebied.
Ik wens de lezers van dit eindwerk veel leesgenot toe!
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1.3

Concrete uitwerking van de case

Bij de start van deze opdracht doorliep ik bij de klant de volgende stappen:
- Bevragen van de bedrijfscultuur
- Bevragen van de leiderschapsstijl
- Meten van het welzijn van de werknemers als gevolg van de bedrijfscultuur en de
leiderschapsstijl
- Feedback over bedrijfscultuur, leiderschapsstijl en het welzijn van de werknemers
aan het management
- Uitwerken van een opleidingstraject uitgesplitst in een basistraject om de
bedrijfscultuur te veranderen en een leiderschapstraject om de leiderschapsstijl te
verbeteren
- Uitrollen van beide trajecten bij de deelnemers
- Uitrollen van voortgezette individuele coaching van deelnemers aan het basistraject
en het leiderschapstraject
- Meten van het welzijn van de werknemers als gevolg van de nieuwe bedrijfscultuur
en de nieuwe leiderschapsstijl
Voor de concrete uitwerking van het Change traject, baseerde ik me op het boek Lovegrove
H. (2016). The Change Management Handbook. Dit boek omvatte concrete tools om een
voorstel uit te werken voor de klant van de stappen die we zouden zetten om tot concrete
resultaten te komen.
De website http://www.kublerrossvlaanderen.be gaf me duidelijke inzichten in het
biologisch proces van mensen bij grote veranderingen. Om de modules logisch op te
bouwen, baseerde ik me op het Lencioni-model dat de 5 dysfuncties van een team
omschrijft. Meer info hierover vond ik op https://www.tablegroup.com/books/dysfunctions
Verder liet ik me inspireren door het boek Laloux F. (2015). Re-inventing Organisations
omdat in dit boek besproken wordt welke bedrijfsculturen vandaag als ‘gezond’ ervaren
worden door werknemers. Bovendien bespreekt hij welke verschillen er zijn in maturiteit
qua bedrijfscultuur en de manier waarop men als bedrijf kan groeien.
In het boek Kouzes, J. M. & Posner, B. Z. (2010). The Truth About Leadership las ik over een
studie die de top 10 waarden weergaf van werknemers t.a.v. effectief leiderschap. In dit
boek werd ook benadrukt dat binnen een bedrijf de waarde van elk individu van dat bedrijf
bekeken moet worden en niet enkel de algemene trend van een groep werknemers. Dit
heeft een grote invloed gehad op mijn voorstel om individuele coaching te linken aan beide
trajecten.
Omdat de inhoud van dit eindwerk focust op de vorm en de modules van Dans- en
Bewegingstherapie binnen organisatorische veranderingen, heb ik enkel die structuren die
relevant zijn in het kader van het objectief van dit eindwerk in detail uitgewerkt.
Voor het uitwerken van de structuren in Dans- en Bewegingstherapie, evenals de begrippenlijst, heb ik me vooral gebaseerd op volgende boeken: Chaiklin S. & Wengrower H. (2015).
The Art and Science of Dance/Movement Therapy. Studd K. & Cox L. (2013). EveryBody is a
Body en Hackney P. (2002). Making Connections.
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Voor de deelrondes, heb ik me vooral gebaseerd op Ghekiere N. (2016). De Chace Methode.
Bijkomende specifieke bronvermeldingen werden geïntegreerd per structuur.
Zo werden de projecten die de organisatorische veranderingen zelf moesten brengen, niet
omschreven in dit eindwerk. Ik geef evenmin aandacht aan de manier waarop we binnen het
bedrijf de werknemers bewust maakten van de nood aan een nieuwe bedrijfscultuur en
leiderschapsstijl. Ook de aanpak om de thema’s uit de opleidingstrajecten te integreren op
de werkvloer en bij de leiders aan de hand van marketing materiaal, wedstrijden, posters,
etc… werd niet opgenomen in dit eindwerk.
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2.Basistraject
2.1

Objectief en opbouw van het basistraject

Voor de uitwerking van de 2 trajecten heb ik heel wat opzoekingswerk gedaan op het
internet, waar ik volgende artikels heb geraadpleegd: Aujla D. (n.d.) Inc.com. How Movement
is Changing Company Culture. Retrieved from: https://www.inc.com/dev-aujla/howMovement-is-changing-company-culture.html, Aujla D. (n.d.) Inc.com.The Lesson in
Creativity that Business Leaders Can Learn from Dance. Retrieved from
https://www.inc.com/dev-aujla/what-dance-can-teach-business.html, Nazemoff V. (2017).
Huffingtonpost.com. The Rhythm of the Business Dance: 6 Essential Steps of Pattern
Recognition. Retrieved from http://www.huffingtonpost.com/valeh-nazemoff/the-rhythm-ofthe-busines_b_6810912.html en Walker B. & Soule S. A. (n.d.). Harvard Business Review.com.
Changing Company Culture Requires a Movement, not a Mandate. Retrieved from
https://hbr.org/2017/06/changing-company-culture-requires-a-Movement-not-a-mandate.
Het objectief van het basistraject is 2-ledig:
- Werknemers bewust maken van hun eigen gedrag op de werkvloer en hun omgang
met collega’s
- Werknemers nieuwe gedragingen aanleren die bijdragen tot een gezonde
bedrijfscultuur waarbij het welzijn van de werknemers centraal staat.
Het basistraject bestaat uit 9 modules die elk rond een specifiek thema uitgewerkt worden.
De verschillende modules nemen telkens 3 uur in beslag en worden georganiseerd op een
weekdag van 9 tot 12 uur aan een groep van maximum 15 deelnemers. De deelnemers
worden gekozen uit verschillende operationele afdelingen om een zo groot mogelijke
kruisbestuiving van gedragingen van werknemers te krijgen in elke sessie. Het doorlooptijd
van het ganse basistraject bedraagt 8 halve dagen, deze zijn gespreid over 4 maanden,
hetgeen betekent dat om de 2 weken een nieuwe module van een halve dag georganiseerd
wordt.
Het geheel van de modules wordt op zo’n manier uitgewerkt dat er een duidelijke frasering
inzit waarbij de focus ligt op bewustwording van zichzelf en het eigen lichaam bij de eerste
modules. Hierna gaat de focus over naar contact met zichzelf en anderen met als eindfocus
het erkennen van de talenten van zichzelf en anderen evenals het bereiken van een
specifieke focus voor de toekomst zodat men zelf kan bijdragen tot de ontwikkeling van een
gezonde bedrijfscultuur en de omgang met collega’s gebeurt op een manier die aangenaam
wordt bevonden door de werknemers.
Daarnaast is elke module opgebouwd volgens een duidelijke frasering als volgt:
- Icebreaker
- Deelronde om de focus van de module helder te maken
- Pauze
- Structuur in DBT
- Creatief moment of deelronde
- Afronding
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Bij de laatste module van het basistraject wordt aan de deelnemers de mogelijkheid
geboden tot voortgezette individuele coaching en aan leiders tot het volgen van het
leiderschapstraject.
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2.1.1 Module 1: Hier en nu
Voor de start van de 1e module, heb ik het boek Payne H. (1992). Dance
Movement Therapy: Theory and Practice doorgenomen omdat het
voorbeelden bevat van groepssessies en ook het belang van eigen ervaringen
benadrukt als therapeut tijdens zo’n sessies. Omdat ik als therapeut nooit
eerder een lange-termijn traject van groepssessies had uitgewerkt, vond ik
het fijn om te lezen dat ervaringen verschillend kunnen en mogen zijn en dat
het belangrijk is in te tunen op de groep die op dat moment aanwezig is.
Icebreaker
Omdat het de eerste keer is dat de deelnemers zich samen in de ruimte
bevinden, nodigen we hen uit om de ruimte te verkennen aan de hand van de
aspecten binnen het Laban Bartenieff Movement System (LBMS) Body, Space
en Shape. We vragen hen om eerst een plek in te nemen die fijn voelt, om dan
rustig in en uit te ademen en vervolgens op eigen tempo door de ruimte te
bewegen. Dan vragen we hen om de focus te leggen op de vloer en de
onderkant van de ruimte door de vloer aan te raken, te gaan liggen, te
stappen met de energie beneden, etc… Vervolgens nodigen we de
deelnemers uit om de bovenkant van de ruimte te verkennen door de armen
in de lucht te steken, te kijken naar het plafond en eventueel ook aan te
raken. We laten de mensen in deze oefening gebruik te maken van de 3
verschillende lagen (de Levels in Space) en de kwaliteiten hiervan. We vragen
aan de deelnemers om gebruik te maken van de verticale dimensie en te
focussen op de linker zijkant, vervolgens vragen we hen om te focussen op de
rechter zijkant. Vervolgens vragen we hen hun focus te leggen op de
buitenkant van de ruimte. Daarna vragen we hen de focus te leggen op de
binnenkant van de ruimte en even stil te staan bij de mensen die ze mogelijks
tegenkomen. In deze oefening maken ze kennis met de mogelijkheden en
kwaliteiten van de modes of Shape Change. We vragen hen om mekaar even
kort te groeten en verder te wandelen. Vervolgens vragen we de deelnemers
om te vertragen tot ze stilstaan en de ogen te sluiten. We vragen hen te
ademen naar de voeten, de benen, de knieën, ruggengraat, buik, half hoofd
en de verbinding te maken tussen hoofd en stuit. Via Breath Support en de
Body Connections wordt de aandacht gelegd op de verbindingen die mogelijk
zijn in het lichaam (Body).
Eigen waarnemingen bij deze structuur
Toen ik deze oefening deed, merkte ik dat er bij een aantal deelnemers een
groot verschil was tussen linker- en rechterzijde van het lichaam waardoor ik
besloot te experimenteren met de verschillende Levels van Space. Er waren
een aantal deelnemers die leken door te zakken langs de rechterkant van hun
lichaam (rechterarm hing lager tegen de grond en het lichaam leek een Uvorm te maken). Na het inbrengen van Space, leken deze deelnemers een
grotere balans te hebben tussen linker- en rechterkant van hun lichaam
waardoor ik de focus verlegde van het lichaam naar de omgeving en het
contact met anderen. Dit voelde voor mij als veiliger aan omdat de balans in
het lichaam hersteld leek.
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Deelronde
Na de opwarming nodigen we de deelnemers uit om te delen in een cirkel hoe
ze de oefening ervaren hebben. Omdat het nieuw is voor alle deelnemers,
geven we aan dat alle sensaties of feedback welkom is evenals het belang van
het eigen tempo te volgen.
We leggen de link tussen de opwarming en de inhoud van de opwarming door
volgende vragen te stellen:
- Wat betekent hier en nu voor jou?
- Hoe pas je dit toe op het werk?
- Wat zijn de uitdagingen voor jou op het werk om in het hier en nu te
kunnen blijven?
Tijdens deze deelronde benoemen we de LBMS Themes: Function/Expression,
Mobility/Stability, Inner/Outer, Excertion/Recuperation aan de hand van
voorbeelden die duidelijk weergeven dat de 2 continu samengaan ook al lijken
ze in dualiteit te zijn.
Nadat de deelnemers gedurende 5’ de tijd nemen om op de vragen te
antwoorden, delen ze hun antwoorden met de rest van de groep.
Pauze
Na de deelronde wordt er een korte pauze van 15’ voorzien waarbij de
deelnemers uitgenodigd worden om water te drinken. Deze uitnodiging is er
vooral om de deelnemers terug in beweging te laten komen na de deelronde
en eventuele gevoelens die ontstaan zijn tijdens de structuur te laten
stromen. Omdat DBT heel nieuw is voor alle deelnemers, merkte ik dat een
aantal deelnemers in Me-2-Me gingen en gevoelens inhielden dus via water
probeer ik terug meer Mobiliteit te creëren en hun gevoelens de laten
stromen.
Structuur in LBMS: Oefening rond Excertion/Recuperation via de Effort
Qualities
Voor deze structuur heb ik me eveneens laten inspireren door volgend artikel
Hand J. (n.d.). Connective Tissue Techniques, Exertion and Recuperation.
Retrieved from http://gettingbetterBodywork.com/Exertion-andRecuperation/ dat een voorbeeld geeft over de manier waarop
Excertion/Recuperation in de natuur terug te vinden is in bepaalde vormen. Ik
heb een voorbeeld gegeven van een gegolfde schelp of zeewier om deze
structuur in te leiden.
We doen een structuur in LBMS Effort Qualities waarbij we de deelnemers het
beeld geven van gejaagd rond te lopen op het werk en onder druk staan om
op tijd toe te komen in de volgende meeting terwijl de huidige gigantisch aan
het uitlopen is. We gebruiken de Effort Qualities Quick Time, Bound Flow en
Direct Space en drijven het tempo op tot de deelnemers bijna aan het lopen
zijn in de ruimte. Dit houden we aan gedurende een aantal minuten.
Wanneer het tempo niet meer hoger kan, roepen we plots hard ‘stop’ en
vragen we aan de deelnemers om een plek in te nemen in de ruimte die past
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voor hen, dit kan zittend, liggend of staand zijn. Op deze manier brengen we
de deelnemers in een Active Stillness, waarbij we hen vragen om gedurende 5
minuten na te voelen in het lichaam, hierbij niets te veranderen aan hun
houding maar te focussen op de uit- en inademing en te observeren wat er
gebeurt in het lichaam.
Eigen waarnemingen bij deze structuur
Een gelijkaardige structuur werd tijdens onze opleiding gegeven door onze
assistente Martine. Ik zette ze in omdat ik heel gelijkaardige
bewegingspatronen kon vaststellen door een groot aantal werknemers van
het bedrijf. Er was reeds een traject lopende in het bedrijf rond onthaasting
maar dit werd niet met beweging gedaan vandaar dat ik via deze oefening
vooral naar de beleving van gejaagdheid wilde gaan.
Ik merkte bij deze structuur dat de deelnemers plezier hadden in het gejaagd
rondlopen omdat ze hard lachten en ook aangaven dat ze deze manier van
bewegen heel goed kennen op het werk. Voor heel wat deelnemers wat de
Active Stillness een uitdaging. Er waren heel wat deelnemers die handen en
voeten bewogen tijdens de Active Stillness. Een aantal deelnemers stond op
en bleef ook bewegen. Recuperation leek tijdens deze oefening veel meer op
de achtergrond te staan dan Excertion, iets wat ook duidelijk waarneembaar
was in het bedrijf tijdens de werkdag op de vloer.
Creatief moment of deelronde
Na de structuur nodigen we de deelnemers uit om hun ervaringen te delen in
de cirkel. Hoe voelde deze oefening aan? Was het makkelijk om te bewegen?
Hoe was het om van de beweging naar de stilte te gaan? Komt deze situatie
hen bekend voor op het werk? Slaagt men erin om op zo’n drukke momenten,
tot rust te komen? Wat merkte men op tijdens het ademen
Afronding
Als afronding vragen we aan de deelnemers om in 1 woord te omschrijven
wat de eerste module hen gebracht heeft. Wat zijn de eerste indrukken en
nodigt de 1e module uit tot meer?
Eigen waarnemingen na de eerste module
Omdat beweging nieuw was voor het merendeel van de deelnemers, merkte
ik de noodzaak om te vertragen bij het geven van de structuren en ook de
noodzaak om bewegingen niet te groot te maken maar eerder functioneel en
niet expressief in te zetten. Bovendien was er een groot potentieel om het
vertrouwen in en het bewustzijn van het eigen lichaam te vergroten bij de
deelnemers, maar hiervoor de nodige tijd uittrekken, was essentieel. Ook het
omzetten van belevingen in woorden tijdens deelrondes, waren tijdens deze
module een uitdaging voor heel wat deelnemers. Bovendien was er tussen
deelnemers in het begin niet de bereidheid om hun gevoelens openlijk te
delen. De cirkelvorm en het inzetten van de Chace methode hebben geholpen
om deze objectieven te realiseren. Voldoende veiligheid creëren door te
spiegelen en erkenning te geven aan wat gedeeld werd, waren hierbij
essentieel.
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2.1.2 Module 2: Energie
Icebreaker
We doen de opwarming aan de hand van het LBMS Theme Exertion/
Recuperation aan de hand van de aspecten binnen het Laban Bartenieff
Movement System (LBMS) voornamelijk Body (Breath). We nodigen de
deelnemers uit om een plek te nemen in de ruimte die prettig aanvoelt, om
de ogen te sluiten en te focussen op de ademhaling. We nodigen hen uit om
te observeren wat het tempo is van de ademhaling en of de ademhaling een
constante Flow is. Is er een verschil tussen de in- en uitademing? Welk van de
2 is het diepst?
Vervolgens nodigen we de deelnemers uit om snel door de ruimte te stappen
aan de hand van Quick Time Effort met ogen open terwijl ze de focus
behouden op de ademhaling. Verandert er iets aan de ademhaling, is de
ademhaling constant of onderbroken?
Dan nodigen we de deelnemers uit om iemand op te zoeken in de zaal en
oogcontact te maken. Er wordt hen gevraagd om niet te spreken maar enkel
op de ademhaling te letten. Verandert er iets aan het tempo van de
ademhaling en zitten er pauzes in de ademhaling? Is er een verschil tussen de
in- en uitademing?
Vervolgens vragen we aan de 2-tallen om mekaar te bevragen hoe het is en
wat ze van de oefening vinden. We nodigen hen uit om de ademhaling van de
spreker te observeren tijdens het gesprek.
Tot slot nodigen we de deelnemers uit om afscheid te nemen van hun partner
en individueel met gesloten ogen terug door de zaal te wandelen terwijl ze de
ademhaling observeren. Om deze opwarming af te sluiten vragen we aan de
deelnemers om stil te staan, opnieuw de ademhaling te observeren en de
ogen te openen wanneer men hier klaar voor is.
Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Het bewustzijn brengen naar de ademhaling was voor een aantal deelnemers
niet evident en ik merkte een activering van bepaalde lichaamsdelen (rode
plekken in de hals of in het gezicht). Daarom vroeg ik aan de deelnemers om
regelmatig op zichzelf terug te gaan naar de plek die ze aangenaam vonden,
zodat er terug meer veiligheid ontstond. Ik zag dan ook dat de activering van
het lichaam verminderde of helemaal verdween.
Deelronde
Na de opwarming nodigen we de deelnemers uit om hun ervaringen te delen
in een cirkel. Wat konden ze waarnemen op vlak van hun ademhaling? Was er
een verschil tussen bewegen en niet bewegen? Was er een verschil tussen
Me-2-Me en in contact met anderen (Directional Movement of Shaping)?
Vervolgens lichten we het thema van de module toe door aan te geven dat we
allemaal op een andere manier onze energie gebruiken. We leggen de link
met burn-outs en geven voorbeelden waarbij mensen je kunnen opladen of
helemaal leeg laten lopen. Daarnaast lichten we het belang van frasering toe
en hoe dit op het werk toegepast kan worden.
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Pauze
Na de deelronde wordt er een korte pauze van 15’ voorzien waarbij de
deelnemers uitgenodigd worden om water te drinken. Deze uitnodiging is er
vooral om de deelnemers terug in beweging te laten komen na de deelronde
en eventuele gevoelens die ontstaan zijn tijdens de structuur te laten
stromen. Omdat dit nog maar de 2e module is voor de deelnemers, merkte ik
dat een aantal deelnemers in Me-2-Me gingen en gevoelens inhielden dus via
water probeer ik meer Mobiliteit te creëren en hun gevoelens de laten
stromen.
Structuur in LBMS Phrasing
Voor deze structuur deed ik bijkomend op de boeken vermeld in sectie 1.3
beroep op volgende artikels: Van Koningsveld S.R. (2011). Effort and
Personality According to Rudolph Laban, An artistic inquiry of mobile State.
Retrieved from
http://digitalcommons.colum.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1024&context=
theses_dmt en Effort Elements, Factors, States and Drives.
Retrieved from http://www.labananalyses.org/laban_analysis_reviews/laban_analysis_notation/effort_dynami
cs_eukineticsa/element_factor_State_drive.html.
Voor deze structuur werken we met LBMS Effort Phrasing.
We vragen aan de deelnemers om 2-tallen te vormen en te gaan observeren
waar de energie zit van hun partner. We doen dit door hen te vragen in 2tallen een gesprek te voeren over een ervaring op het werk die ze heel
moeilijk vonden maar waar ze achteraf gezien heel blij om zijn dat ze heeft
plaatsgevonden. We vragen aan de 2-tallen om te beslissen wie de spreker en
wie de observator is. Aan de observator geven we volgende instructies mee:
- Terwijl de spreker spreekt noteren waar de energie van de persoon zit
aan de hand van effort waarmee hij of zij spreekt. We geven de
verschillende mogelijkheden mee
▪ Even: alle woorden worden met dezelfde Effort uitgesproken
▪ Impulsive: klemtoon ligt aan het begin van de zin en Effort
vermindert dan
▪ Impactive: klemtoon ligt aan het einde van zin en Effort wordt
opgebouwd
▪ Vibretory: klemtoon ligt op verschillende vlakken zonder dat er een
patroon is qua Effort
▪ Swing Phrase: klemtoon valt in het midden van de zin en Effort
schommelt tussen opbouwend en ondergaand
▪ Short Phrase: woorden worden na mekaar uitgesproken en er zitten
pauzes en onderbrekingen in de zin
▪ Long Phrase: woorden worden verbonden met mekaar uitgesproken
zonder pauzes en onderbrekingen
-

Na 10’ geeft de observator terug aan de spreker wat hij of zij heeft
waargenomen tijdens het spreken en keren de 2-tallen de rollen om.
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Na het spreken vragen we aan de 2-tallen om zo ver mogelijk tegenover
mekaar te gaan staan. We nodigen de deelnemers uit om per 2 te tonen aan
mekaar in beweging hoe de ander sprak. We vragen dit te doen aan de hand
van Quick of Sustained Time en Bound of Free Flow (Mobile State).
Deze structuur eindigt wanneer alle deelnemers aan hun partner hun
beweging hebben getoond.
Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Ik zou deze structuur zeker opnieuw inzetten in een bedrijfscontext omwille
van het fun-gehalte ervan. Er kwam snel een positieve beweging in de groep
omdat ze dit kunnen linken met gesprekken die ze dagelijks met collega’s of
leidinggevenden voeren. Deelnemers waren minder in Retreating tijdens de
deelronde dan voor de oefening en er was minder weerstand om de
ervaringen te delen met mekaar tijdens de deelronde.
Creatief moment of deelronde
Na de structuur nodigen we de deelnemers uit om in een cirkel te zitten en
beurt om beurt de beweging te tonen die ze net in 2-tallen gedaan hebben.
We geven de ruimte aan de deelnemers om hun ervaringen te delen in groep
indien ze dit wensen.
Afronding
Op het einde van de module bedanken we de deelnemers en vragen we hen
om in 1 beweging weer te geven wat deze module voor hen heeft betekend.
Wat zijn hun inzichten na deze module? Zijn er dingen die ze kunnen
integreren op hun werk? Als taak geven we hen mee om te observeren waar
hun eigen energie zit en hun dagindeling zo aan te passen dat ze voldoende
tijd hebben om tijdens de dag te recupereren.
Eigen waarnemingen na deze module
Tijdens de deelrondes gingen de deelnemers nog regelmatig weg van de
lichamelijke beleving door te rationaliseren. Daarom heb ik meer gespiegeld
(maar op een subtiele manier), ben ik vooral zelfexpressie gaan erkennen en
probeerde ik terug naar de lichamelijke beleving te gaan maar wel door te
focussen op die onderdelen van de structuur waar mensen zichtbaar plezier
hadden. Hierdoor ontstond er meer contact met het eigen lichaam (meer
gegronde en ontspannen houding) en ook meer Directional Movement
contact.
2.1.3. Module 3: Ik voel
Icebreaker
De opwarming start door middel van LBMS Body 3-Dimensional Breathing als
volgt:
- Focus op de onderkant van de voeten om eerst stevig in het lichaam te
staan
- 5’ ademen in de lengte
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- 5’ ademen in de breedte
- 5’ ademen in de diepte
Tijdens deze oefening vragen we aan de deelnemers om de handen te leggen
op het lichaam ter ondersteuning van het ademen en om de beweging beter te
voelen als volgt:
- in de lengte in de hals en op de stuit
- in de breedte aan de zijkanten van de borstkas
- in de diepte op de buik en op de rug ter hoogte van de buik
Vervolgens gaan we verder met een oefening aan de hand van een Chace
cirkel. We introduceren een gevoelsbarometer waarop verschillende
gevoelens aangegeven zijn variërend van een positieve gemoedsinstelling
naar een negatieve gemoedsinstelling als volgt:
- We nodigen iedereen uit om op de gevoelsbarometer het gevoel te
kiezen dat best past bij het moment
- Er wordt gevraagd om dit gevoel niet uit te spreken maar in beweging om
te zetten. We laten iedereen voldoende tijd om een beweging te vinden
die herhaalbaar is.
- Hierna nodigen we de deelnemers uit om in een cirkel te komen staan.
- We vragen hen om om beurten hun beweging te doen die het gevoel
weergeeft en vervolgens nodigen we de anderen uit om de beweging na
te doen.
- Deze Chace cirkel eindigt wanneer alle deelnemers uit de groep de
beweging gedaan hebben.
Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Bij het ademen voelde ik bij mezelf een spanning ontstaan en had ik het idee
dat ademwerk voor heel wat deelnemers ook spannend was. Een aantal
mensen hadden de neiging te verkrampen bij het ondersteunen met de
handen dus ik heb de oefening kort gehouden en beslist om de geplande
afsluiter met het ademen in de 3 dimensies samen niet te doen. Na het
ademen, nodigde ik de deelnemers uit om eventuele spanning los te
schudden vooraleer we aan de volgende oefening zouden beginnen. Bij het
losschudden, zag ik de deelnemers ook spontaan meer aandacht geven aan
hun ademhaling.
Deelronde
Na de opwarming nodigen we de deelnemers uit om in een cirkel te komen
zitten. We vragen hen wat hun ervaring was met het omzetten van hun gevoel
in beweging en hoe ze het vonden om de beweging van de anderen te doen.
Daarna stellen we de deelnemers de volgende vragen:
- Hoe voel je je doorgaans op het werk?
- Deel je gevoelens met collega’s op het werk?
- Wat heb je nodig om gevoelens te kunnen uiten op het werk?
Vervolgens bespreken de deelnemers hun antwoorden met de groep.
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Pauze
Na de deelronde wordt er een korte pauze van 15’ voorzien.
Structuur in LBMS Body
Voor deze structuur maken we gebruik van LBMS Connectivity. We nodigen
de deelnemers uit om de ogen te sluiten en op eigen tempo te ademen.
Hierbij vragen we hen om rustig in te ademen en bij het uitademen zuurstof
te brengen naar de verschillende delen van het lichaam. Hierbij benoemen we
de voeten, de benen, het bekken, de buik, de ruggengraat, de armen, de hals
en het hoofd.
Vervolgens vragen we de deelnemers om te focussen op de spieren en lichten
toe wat hun functie is. We vragen hen om de spieren van de tenen te
bewegen, de kuiten, de bovenbenen, de buik, de armen, de vingers en het
hoofd van links naar rechts te bewegen. Tijdens deze oefening herhalen we
voortdurend om te focussen op de ademhaling.
Nadat we de spieren geactiveerd hebben, leggen we de focus op de botten en
we verwijzen naar de stevigheid ervan, naar het feit dat ze onze organen
beschermen, dat het skelet ons draagt. We nodigen de deelnemers uit om de
teenkootjes te bewegen, de hiel, het scheenbeen, het dijbeen, de heup, de
ruggenwervel botje per botje, de borstkas, het sleutelbeen, het schouderblad,
de onderarm, de vingerkootjes, de kaak, het voorhoofd, de schedel in z’n
geheel. Tijdens deze oefening herhalen we voortdurend om te focussen op de
ademhaling.
Vanuit de botten, leggen we de focus op de gewrichten en we verwijzen naar
de flexibiliteit ervan, de beweeglijkheid in verschillende richtingen en het feit
dat ze de verbinding vormen van de botstructuur. We nodigen de deelnemers
uit om de enkels te roteren in de verschillende richtingen, om door de knieën
te zakken en de onderbenen te roteren in de knieën, om het bekken te
kantelen van voor naar achter en van links naar rechts, om de schouderkop te
roteren naar beide richtingen, om de ellenbogen te bewegen, om te polsen te
draaien en tot slot het hoofd te draaien.
Nadat we de spieren, botten en gewrichten afzonderlijk in beweging hebben
gebracht, nodigen we de deelnemers uit om de 3 de combineren in eigen
bewegingen.
Aan het eind van de structuur vragen we om de beweging te laten uitlopen en
na te voelen in het lichaam hoe het is.
Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Tijdens deze structuur zag ik een aantal deelnemers kijken naar anderen om
bepaalde bewegingen te doen en het merendeel van de deelnemers hield de
ogen open ook al werden ze uitgenodigd om deze te sluiten. Ik heb
aangegeven dat het OK en gevraagd om te focussen op de ademhaling. Ik
vroeg me echter wel af of deze structuur niet te vroeg kwam in het traject
omwille van het zoekende karakter van de deelnemers. Aan het einde van de
structuur leken de bewegingen ook meer vanuit de deelnemers zelf te komen
en werd er minder gespiegeld aan mekaar.
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Creatief moment of deelronde
Na de structuur nodigen we de deelnemers uit in een cirkel en vragen we hen
om hun ervaringen te delen met de groep. Hoe was het om te focussen op de
verschillende delen? Waren er verschillen in de manier van bewegen? Welke
structuur kon men het makkelijkst in beweging brengen?
Afronding
Aan het einde van de structuur bedanken we de deelnemers en vragen we
hen om te bekijken op welke manier ze meer ruimte kunnen maken voor
gevoelens op het werk. Als taak vragen we hen om de komende weken te
oefenen met 1 specifieke manier van 3-Dimensional Breathing (mag in de
lengte, breedte of diepte zijn). We vragen hen eveneens om een
gevoelsmatrix in te vullen waarbij ze telkens op verschillende momenten van
de dag de gevoelens noteren die ze ervaren tijdens vergaderingen en er een
score aan te geven.
Eigen waarnemingen na deze module
Tijdens de deelronde gaven verschillende deelnemers aan dat het afzonderlijk
bewegen van de structuren in hun lichaam, zorgde voor meer ruimte. Een
groot deel van de deelnemers gaf echter aan dat het vreemd was voor hen en
ik merkte dat ze meer in Enclosing en in Me-2-Me contact gingen.

2.1.4 Module 4: De schaduw
Icebreaker
De opwarming van deze module gebeurt met LBMS Body en Space
(Kinesphere). We nodigen de deelnemers uit om rond te stappen in de zaal en
daarbij te letten op de schaduw van zichzelf op de grond. Vervolgens vragen
we hen om een beweging te maken die hun schaduw groter te maken. Hierna
vragen we hen een beweging te zoeken waarbij hun schaduw zo klein
mogelijk is. We nodigen hen uit om te experimenteren met hun eigen
schaduw en bewegingen te maken die de schaduw veranderen. Vervolgens
nodigen we hen uit om in 2-tallen te werken en beurt om beurt te proberen
om in de schaduw van de ander te stappen.
Tot slot nodigen we de deelnemers uit om door de zaal te bewegen en daarbij
te proberen in de schaduw van de andere deelnemers te stappen zonder
daarbij zelf in de schaduw getrapt te worden.
Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Tijdens deze structuur viel het me op dat het merendeel van de deelnemers
kozen voor de grote Kinesphere wanner ze uitgenodigd werden hun eigen
schaduw te veranderen. Op de uitnodiging in de schaduw van anderen te
trappen, werd Strong Weight ingezet door het merendeel van de deelnemers.
Ik heb daarop gevraagd aan de deelnemers hoe het voelde wanneer mensen
op hun schaduw trapten omdat ik merkte dat sommigen wat schrokken
wanneer dit gebeurde.
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Deelronde
Na de structuur vragen we aan de deelnemers om in een cirkel te gaan zitten
en toe te lichten wat hen opviel tijdens de opwarming. We lichten vervolgens
toe dat we allemaal een eigen schaduw hebben en maken de link met de
schaduw van onze persoonlijkheid op psychologisch vlak. We spreken over de
schaduw als het deel van het onbewuste, bestaande uit verdrongen
zwakheden, tekortkomingen en instincten. We geven aan dat hoe minder hij
is belichaamd in het bewuste leven, des te zwarter en dichter hij is. Onze
schaduw zijn vaak die dingen die we niet accepteren of waarvan we ons niet
bewust zijn en daardoor weinig leven. We lichten toe hoe projectie werkt en
geven aan dat wanneer we onze schaduwen zien bij anderen, we er kritiek op
kunnen hebben of juist helemaal gaan ophemelen. We lichten het verschil toe
van de zwarte en de witte schaduw. Vervolgens vragen we aan de deelnemers
om na te denken over volgende vragen:
- Welke eigenschappen van collega’s vind je vervelend?
- Waarom vind je deze eigenschappen onaangenaam?
Vervolgens bespreken de deelnemers hun antwoorden met de groep.
Pauze
Na de deelronde wordt er een korte pauze van 15’ voorzien.
Structuur in Authentic Movement
Voor deze structuur werken we met Authentic Movement en gaan we
bewegen aan de hand van verschillende archetypes. We lichten aan de hand
van kaartjes de verschillende archetypes toe die in onze schaduw kunnen
aanwezig zijn. De archetypes die we hiervoor gebruiken zijn: de
wereldverbeteraar, Jan Modaal, de ontdekkingsreiziger, de denker, de heldin,
de rebel, de tovenaar, de vriendin, de joker, de zorgdrager, de bedenker, de
heerser.
We hebben een aantal kledingstukken en attributen voorzien in de zaal die
deelnemers kunnen gebruiken indien ze dit wensen.
Vervolgens nodigen we de deelnemers uit om beurt om beurt een kaartje te
kiezen met een archetype op. De kaartjes liggen omgedraaid zodat de
deelnemers niet kunnen zien welk archetype het is.
Vervolgens vragen we aan de deelnemer om even stil te staan bij de rol.
Mocht je het archetype kunnen aankleden, hoe zou dat er dan uitzien? Welke
bewegingen zou het archetype maken? Heb je een attribuut nodig om je in je
rol in te kunnen leven? De deelnemers maken gebruik van het materiaal in de
zaal en wanneer ze klaar zijn, nodigen we hen beurt om beurt uit om zich te
bewegen in hun gekozen archetype. De andere deelnemers vragen we om toe
te kijken zonder feedback te geven.
Vervolgens komen de andere deelnemers aan de beurt tot iedereen z’n
archetype uitgebeeld en bewogen heeft.
Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Tijdens deze structuur waren de deelnemers in de Effort Qualities Light
Weight en Free Flow aan het bewegen toen ik de oefening met hen besprak
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maar eenmaal de archetypen aan bod kwamen, sloeg de sfeer om en werd de
energie een stuk zwaarder. Ik nodigde mensen uit om dicht bij zichzelf te
blijven en te voelen wat elk archetype met hen deed op het moment dat het
uitgebeeld werd. Hierdoor ontstond er minder weerstand voor de mensen
die hun archetype uitbeeldden.
Creatief moment of deelronde
Na de structuur nodigen we de deelnemers uit in een cirkel en vragen we hen
hun ervaringen te delen. Paste het archetype bij de deelnemers op het
moment en de situatie? Was het makkelijk om in de eigen rol te blijven? Hoe
voelde het om het archetype te belichamen? Waren en archetypes die meer
aanspraken dan anderen?
Afronding
Op het einde van de module bedanken we de deelnemers en vragen we hen
om in 1 beweging weer te geven wat deze module voor hen heeft betekent.
Hoe kunnen ze dit integreren op hun werk? Als taak geven we hen mee om na
te gaan wanneer ze kritiek hebben op bepaalde collega’s, welke archetypes
hiermee gepaard gaan.
2.1.5 Module 5: Feedback geven
Icebreaker
Voor deze opwarming gebruiken we Sound, Movement en Touch. We vragen
aan de deelnemers om 2-tallen te vormen en aan de uiterste hoeken van de
zaal of aan de buitenkant van de ruimte te gaan staan op een plek waarbij de
2-tallen zo ver mogelijk uit mekaar staan.
Vervolgens geven we de opdracht mee dat de 2-tallen klank en bewegingen
moeten maken op zo’n manier dat de 2-tallen mekaar verstaan en continu
ingaan op wat de ander doet in beweging of qua klank overmaakt. Hierbij
nodigen we de 2-tallen uit om zoveel mogelijk te spiegelen maar ook om
telkens een eigen beweging of klank toe te voegen zodat de beweging of
klanken veranderen. Het objectief van deze opwarming is om blijvend
feedback te geven aan mekaar in beweging en klank.
Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Tijdens deze structuur waren er heel wat deelnemers blozen wanneer ze klank
maakten. Ik gaf daarom aan dat mensen die liever geen klank maken, zich
mochten focussen op beweging. Ik denk wel dat een kleine opwarming voor
de oefening (zoals Monkey Face) handig was geweest om meer veiligheid te
creëren.
Deelronde
Na deze opwarming nodigen we de deelnemers uit in een cirkel en vragen we
hen om hun ervaringen te delen.
We lichten het belang van feedback geven toe en geven daarbij aan dat dit in
woorden kan zijn, maar ook in beweging, in oogcontact en lichten daarbij het
belang van afstemming op de ander toe. We spreken over feedback die de
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ander in staat moet stellen om te kunnen groeien en dat het daarbij belangrijk
is om te erkennen alvorens iets toe te voegen.
Vervolgens nodigen we de deelnemers uit om na te denken over feedback
geven aan de hand van volgende vragen:
- Geef je zelf regelmatig feedback aan collega’s?
- Welke uitdagingen kom je daarin tegen?
- Wat zijn de gevolgen voor jezelf en de ander indien je geen feedback
geeft?
Tot slot bespreken de deelnemers hun antwoorden met de groep.
Pauze
Na de deelronde wordt er een korte pauze van 15’ voorzien waarbij de
deelnemers uitgenodigd worden om water te drinken.
Structuur in LBMS
Voor deze structuur werken we met LBMS Shape Mirroring als volgt:
- We nodigen de deelnemers uit om 2 cirkels te vormen waarbij er telkens
2 personen tegenover mekaar staan. We vragen aan de deelnemers uit de
binnen of kleine cirkel na elke oefening van plaats te veranderen. De
deelnemers van de buiten of grote cirkel blijven staan zodat er telkens
nieuwe 2-tallen gevormd worden.
- Vervolgens doorlopen we verschillende oefeningen met Mirroring als
volgt:
▪ Deelnemers uit de buiten cirkel bewegen en de deelnemers uit de
binnen cirkel spiegelen niet maar doen een eigen oefening = Me-2Me of Shape Flow
▪ Deelnemers uit de binnen cirkel bewegen en de deelnemers uit de
buiten cirkel vormen een brug naar de ander door de beweging van
de beweger over te nemen maar er iets van henzelf aan toe te
voegen zodat het een nieuwe beweging wordt = Directional
Movement
▪ Deelnemers uit de buiten cirkel bewegen en de deelnemers uit de
binnen cirkel gaan exact spiegelen wat ze zien en blijven deze
spiegeling herhalen tot ze samen 1 geheel vormen = Shaping
Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Ik merkte tijdens deze structuur vooral dat Me-2-Me veel deelnemers
aansprak en dat ze liever in Me-2-Me bleven dan naar Directional Movement
te gaan. Van Directional Movement naar Shaping gaan, duurde vrij lang dus ik
heb de groep niet heel lang in Shaping laten bewegen. Ik nam wat spanning
waar bij een aantal deelnemers en heb dan meer ruimte gelaten om terug
naar Shape Flow te gaan. Dit zorgde voor een vertraging van de bewegingen
van de meeste deelnemers.
Creatief moment of deelronde
Na de structuur vragen we aan de deelnemers om in een cirkel te zitten en
hun ervaringen te delen. Was het aangenamer om te spiegelen of gespiegeld
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te worden? Hoe voelde het om in 2-tallen te werken en in Me-2-Me te
blijven? Was er een verschil qua beleving tussen de deelnemers van de binnen
cirkel en de buiten cirkel?
Afronding
Aan het einde van deze module bevragen we de deelnemers over hun
ervaringen. We vragen de deelnemers om in 1 woord weer te geven wat de
rijkdom is van deze module. Wat hebben ze geleerd en kunnen ze elementen
meenemen op het werk? Als opdracht vragen we aan de deelnemers om te
oefenen met het geven van feedback aan hun collega’s en hierbij te focussen
op het spiegelen.
Eigen waarnemingen na deze module
Ofschoon dat het maken van klank nieuw was voor heel wat deelnemers, was
er tijdens de deelrondes duidelijk meer Directional Movement contact tussen
de deelnemers en werd er meer verwezen naar lichamelijke belevingen dan
tijdens vorige modules. Ik heb ook minder aan Body Sensing gedaan tijdens de
deelrondes dus het leek alsof de belevingen meer gedragen werden door de
groep. Door de structuur in Shape, ontstond er volgens mij ook een grotere
cohesie in de groep, er was in ieder geval een grotere uniformiteit in de
lichamelijke belevingen dan tijdens vorige modules.
2.1.6 Module 6: Vertrouwen
Icebreaker
Deze opwarming doen we aan de hand van LBMS Body Weight Sensing,
Shifting of Weight, Space (Kinesphere). We nodigen de deelnemers uit om 2tallen te vormen en af te spreken wie eerst zal bewegen. Vervolgens zet de
persoon die zal bewegen een blinddoek op. De andere persoon ondersteunt
de geblinddoekte partner terwijl we volgende instructies geven:
- De beweger leunt met de voorzijde van het lichaam tegen de partner
terwijl de partner ondersteunt
- De beweger leunt met de linkerzijde van het lichaam tegen de partner
terwijl de partner ondersteunt
- De beweger leunt met de voorzijde van het lichaam tegen de partner
terwijl de partner ondersteunt
- De beweger leunt met de rechterzijde van het lichaam tegen de partner
terwijl de partner ondersteunt
- De partner neemt de zijkant van de armen vast van de beweger en maakt
soepele bewegingen terwijl de geblinddoekte partner volgt. De
ondersteuner wordt uitgenodigd om de ruimte te verkennen (bovenonder-links-rechts-kleine, midden en grote kinesfeer)
Na deze oefeningen wisselen de 2-tallen van partner
Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Ik heb bij de uitleg van de structuur de keuze gelaten om de blinddoek op te
zetten of af te laten. Ofschoon iedereen startte met blinddoek, waren er een

Eindwerk Anja Driesmans – DBT 2013-2017
Dans- en Bewegingstherapie toepassen bij organisatorische veranderingen binnen bedrijven
23

aantal deelnemers die de blinddoek afzetten dus ik zou deze oefening
voortaan starten door individueel de verschillende dimensies van het lichaam
af te tasten, daarna pas in contact met anderen.
Deelronde
Na de structuur nodigen we de deelnemers uit om in een cirkel te komen
zitten en hun ervaringen te delen. Hoe was het om te leunen op de partner?
Kon men zich makkelijk overgeven aan de ander? Zou het anders gevoeld
hebben zonder blinddoek? Hoe was het om de partner te ondersteunen?
We lichten het thema van vertrouwen toe binnen een bedrijfscontext en
geven aan dat het de basis is van het werken in teamverband. We vragen de
deelnemers om na te denken over volgende vragen:
- Wat betekent vertrouwen voor jou?
- Vind je het makkelijk om jouw collega’s te vertrouwen? Hoe zit dat met je
baas?
- Wat heb je nodig om jouw collega’s en baas te kunnen vertrouwen?
Hierna delen de deelnemers hun antwoorden met de rest van de groep.
Pauze
Na de deelronde wordt er een korte pauze van 15’ voorzien.
Structuur in LBMS
Oefening in LBMS Body en Space die we toepassen in een ruimte waarin we
heel wat obstakels neergezet hebben. Er staan verschillende stoelen, tafels,
flipcharts en ander materiaal in de ruimte zodat je bijna van een parcours kan
spreken.
We nodigen de deelnemers uit om 2-tallen te vormen en te gaan bewegen
door te ruimte als volgt:
- 20’: 1 persoon wordt geblinddoekt en wordt door de ruimte begeleidt
door de andere persoon van het duo. Er bevinden zich obstakels in de
ruimte en de begeleider gaat de geblinddoekte persoon laten bewegen in
de ruimte.
Na deze oefening veranderen we de obstakels in de ruimte en richten we ze
anders in. We vragen de 2-tallen te wisselen van partner:
- 20’: de begeleider in de vorige oefening beweegt geblinddoekt door de
ruimte onder begeleiding van de ander die tijdens de vorige oefening
geblinddoekt was.
Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Ik merkte tijdens deze structuur dat bepaalde duo’s veel meer vertrouwen
hadden in mekaar dan anderen. Ik zag daarom 2 groepen van deelnemers: 1
groep die vooral in de Shape Qualities Rising en Advancing en Effort Qualities
Strong Weight en Bound Flow bewogen en een andere groep die vooral in de
Shape Qualities Sinking en Retreating en Effort Qualities Light Weight en Free
Flow bewogen. Het was interessant om waar te nemen in welke mate de
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keuze van persoon een invloed had op het contact in Directional Movement
en vervolgens op de Shape Qualities en de Effort Qualities in de bewegingen
van de duo’s.
Creatief moment of deelronde
Na de structuur vragen we aan de deelnemers om in een cirkel te komen
zitten en hun ervaringen te delen. Was het aangenamer om de ander rond te
leiden of zelf geblinddoekt te zijn? Hoe was het om blind op de ander te
moeten vertrouwen? Verliep het parcours in de ruimte vlotjes of waren er
obstakels?
Afronding
We ronde deze module af door te vragen aan de deelnemers wat ze vooral
meenemen naar hun werk en de omgang met hun collega’s aan de hand van
deze module. Zijn er dingen die ze meteen kunnen integreren op het werk?
Als taak vragen we hen om een collega uit te kiezen waarbij ze de
vertrouwensval doen. Hierbij laten ze zich achterover vallen waarbij de collega
hen opvangt.
Eigen waarnemingen na deze module
De grote verschillen in contact tussen de duo’s hadden een effect tijdens de
deelrondes in die zin dat de uitwisseling van de lichamelijke ervaringen sterker
naar voor kwamen bij de duo’s die meer vertrouwen leken te hebben. Tussen
deze duo’s ontstond er meer expressie en erkenning tijdens het delen dan bij
de andere duo’s. De duo’s die meer vertrouwen hadden in mekaar deelden
ook aan een trager tempo en deden meer aan Body Sensing dan de andere
duo’s. Ik vond dit een zeer interessante waarneming om mee te nemen naar
de volgende module waar we echt aan groepsdynamica zouden doen.

2.1.7 Module 7: Teamwork
Voor de introductie van de module Teamwork na de Icebreaker hebben we
ons gebaseerd op het artikel Heathfield S.M. (2017). 10 Tips for Better
Teamwork. Retrieved from https://www.thebalance.com/tips-for-betterteamwork-1919225.
Icebreaker
Deze opwarming doen we aan de hand van een creatief moment dat we de
Marshmallow Challenge noemen. De Marshmallow Challenge wordt in detail
omschreven op de internet site https://www.tomwujec.com/designprojects/marshmallow-challenge/.
Hierbij nodigen we de deelnemers uit om 2 groepen te vormen. De groep
krijgt de opdracht mee om in een tijd van 18 minuten een zo hoog mogelijke
vrijstaande structuur te bouwen aan de hand van 20 (ongekookte) slierten
spaghetti, een stuk touw en marshmallows. De manier waarop ze dit doen
mogen ze als groep zelf bepalen maar het eindresultaat dient zonder
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ondersteuning rechtop te blijven staan. Het team dat de hoogste structuur
heeft gevormd, wint de uitdaging.
Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Ik merkte dat het moeilijk was voor me om niet betrokken te raken in de
oefening wanneer deelnemers er samen niet uit raakten maar had duidelijk
op voorhand afgesproken dat ik observator zou zijn waardoor het me lukte
om in m’n rol te blijven. Ik moest echter doorheen de ganse oefening ‘de
redder in mezelf’ onderdrukken waardoor ik denk dat het goed zou zijn om
deze oefening altijd samen met assistenten te doen indien mogelijk.
Deelronde
Na de opwarming nodigen we de deelnemers uit om in een cirkel te komen
zitten en hun ervaringen te delen. Wat vonden ze van de samenwerking met
collega’s? Waren er collega’s die de leiding nemen? Wat was het meest
effectief? Wat waren de valkuilen?
Vervolgens lichten we het thema van teamwork toe als de manier waarop
collega’s met mekaar samenwerken en we bevragen de deelnemers over hun
ervaringen op het werk aan de hand van volgende vragen:
- Hoe verloopt de samenwerking met jouw collega’s op het werk?
- Heb je het gevoel dat je deel uitmaakt van een team?
- Op welke manier kan je zelf bijdragen aan de positieve groepssfeer?
We laten de deelnemers eerst een aantal minuten zelf nadenken, vervolgens
vragen we hen om hun antwoorden te delen met de groep.
Pauze
Na de deelronde wordt er een korte pauze van 15’ voorzien.
Structuur in Movement Choirs
Voor deze structuur hebben we de boeken Adler J. & Chodorov J., Pallaro P.
(2009). Authentic Movement, Essays by Mary Starks Whitehouse en
Pallaro P. (2009). Authentic Movement, Moving the Body, Moving the Self,
Being Moved terug geraadpleegd omdat ik zelf minder ervaring heb opgedaan
tijdens m’n opleiding met de methodes van Authentic Movement.
Voor deze structuur maken we gebruik Authentic Movement als volgt:
- We nodigen de deelnemers uit om aan te geven hoe ze zich voelen als
teamlid binnen hun team op het werk door een beweging te zoeken die
dit gevoel het best weergeeft. We vragen aan de deelnemers om deze
beweging een aantal keer te herhalen
- Vervolgens nodigen we de deelnemers uit om een 2-tal te vormen en de
bewegingen van beide partners te combineren op zo een manier dat het
1 nieuwe vloeiende beweging wordt
- Vervolgens nodigen we de deelnemers uit om zich als 2-tal te verbinden
met een ander 2-tal en de bewegingen van de 4 deelnemers te
combineren op zo een manier dat het 1 nieuwe vloeiende beweging
wordt
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-

-

Dit proces herhalen we tot alle deelnemers 1 grote groep vormen en ze 1
nieuwe beweging hebben die alle bewegingen van de deelnemers
combineert tot een geheel, 1 dans van de groep
Wanneer de groep het eens is over de finale dans, vragen we hen deze
dans een aantal keer te herhalen voor zichzelf en wanneer het 1
vloeiende beweging is, deze dans te brengen en te tonen

Creatief moment of deelronde
Na de structuur in Authentic Movement vragen we aan de deelnemers om
hun ervaringen te delen in een cirkel. Hoe was het om hun eigen beweging te
vinden? Was het makkelijk om de bewegingen te combineren met de
anderen? Was er een verschil tussen combinatie in 2-tallen of met grotere
groepen? Welk gevoel hadden de deelnemers bij het eindresultaat?
Afronding
Aan het eind van deze module vragen we aan de deelnemers om in 1
beweging weer te geven wat de module hen bijgebracht heeft? Op welke
manier nemen ze het thema mee in hun werk? Als taak vragen we aan de
deelnemers om zelf bij te dragen aan een positieve groepssfeer door uit te
voeren wat ze zelf aangegeven hebben tijdens de deelronde.
Eigen waarnemingen na deze module
Na de structuur in Authentic Movement, was de groep in een soort van Active
Stillness en was er weinig behoefte om te delen. Ik heb de module daarom
vroeger gestopt om deelnemers de tijd te geven hun ervaringen te laten
integreren. Ik voelde op dat moment ook bij mezelf de behoefte om in stilte
te blijven.
2.1.8 Module 8: Ken je talent
Icebreaker
Opwarming aan de hand van een Chace cirkel waarbij we de deelnemers
vragen om stil te staan bij hetgeen ze in zichzelf ontdekt hebben doorheen de
vorige 7 modules. Welk talent kunnen ze inzetten om bij te dragen aan een
positieve bedrijfscultuur? We vragen hen om dit in een beweging om te
zetten en te herhalen tot het helder is, daarna nodigen we alle deelnemers uit
om in een cirkel te komen staan. We vragen om een vrijwilliger die z’n
beweging in het midden van de cirkel komt tonen en nodigen de andere
deelnemers van de cirkel uit om de beweging te herhalen van deze persoon in
het midden van de cirkel. Degene die het laatste overblijft in de cirkel, doet
z’n eigen beweging en vervolgens herhalen de andere deelnemers in het
midden van de cirkel de nieuwe beweging. Dit proces herhaalt zich tot alle
deelnemers in het midden van de cirkel hun eigen beweging gedaan hebben.
Hierna nodigen we alle deelnemers uit om mekaar de hand te geven, de ogen
te sluiten en na te voelen in het lichaam.
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Deelronde
Na de opwarming vragen we aan de deelnemers om hun talent te benoemen
dat ze tijdens de opwarming in de cirkel bewogen hebben. We nodigen hen
uit om na te denken over hun talenten aan de hand van volgende vragen:
- Op welke manier leven ze hun talent op de werkvloer en in de omgang
met collega’s?
- Geef een aantal voorbeelden van momenten waarop ze hun talent
inzetten en wat dit voor gevolgen had op het werk?
- Welke talenten vinden ze zelf nog belangrijk?
Pauze
Na de deelronde wordt er een korte pauze van 15’ voorzien waarbij de
deelnemers uitgenodigd worden om water te drinken.
Structuur in psychodrama
Voor deze structuur werken we met een oefening in psychodrama.
We vragen de deelnemers om na te denken over volgende vraag: op welke
manier hebben ze de groep verarmd gedurende de afgelopen 7 modules?
Nadat ze hier over nagedacht hebben, nodigen we elke deelnemer om beurt
uit om plaats te nemen op een stoel terwijl de andere deelnemers van de
groep in een halve cirkel zitten en toeschouwen wat elke deelnemer deelt.
Nadat de deelnemer heeft uitgesproken op welke manier hij of zij de groep
heeft verarmd, vragen we aan de andere deelnemers om te benoemen wat
de talenten zijn van de deelnemer op de stoel. We herhalen dit tot alle
deelnemers hun plek op de stoel hebben ingenomen.
Creatief moment of deelronde
We nodigen de deelnemers uit om een tekening te maken na de structuur en
voorzien het nodige materiaal hiervoor. We nodigen de deelnemers uit om de
tekeningen te tonen aan mekaar zonder woorden.
Afronding
We ronden de module af door te vragen aan de deelnemers om in 1 woord te
benoemen wat deze module hen gegeven heeft. Op welke manier kunnen ze
deze module integreren op hun werk? Als taak vragen we aan de deelnemers
om in elk van hun collega’s minstens 1 talent te vinden en dit te benoemen
naar hen toe.
Eigen waarnemingen na deze module
Tijdens deze module werd beweging minder expressief ingezet omdat het
bespreken van de ervaringen van de vorige modules naar het einde van het
traject geïntegreerd dient te worden in het functioneren van de deelnemers
als collega’s tov mekaar. De woorden die gebruikt werden waren minder
direct en er zat ook meer Free Flow in het verhaal van de deelnemers. Er
waren minder onderbrekingen tijdens het delen.
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2.1.9 Dankjewel
Icebreaker
De opwarming van deze laatste module van het basistraject doen we aan de
hand van de Nembutsu meditatie. Deze Boeddhistische meditatie wordt in
detail uitgelegd op de internetsite http://www.wikihow.com/Recite-theNembutsu, is gericht op dankbaarheid en gaat als volgt:
- De deelnemers gaan op een rij zitten in lotushouding met gesloten ogen
in de richting van het licht (dit kan een raam zijn)
- Vervolgens kalmeren ze hun gedachten door de wijsvingers tegen de
slapen te houden en rustig in en uit te ademen
- Na 5’ houden ze wijsvinger en duim tegen mekaar en ademen ze rustig in
en uit gedurende 5’
- Vervolgens houden de deelnemers beide handen voor de navel in
cirkelvorm (2 halve manen horizontaal) en herhalen ze gedurende 10’ de
volgende chant Naa- Maan- Daa- Buu. Bij elke herhaling laten de
deelnemers hun dankbaarheid in zichzelf groter worden.
Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Tijdens deze structuur zag ik mensen dieper in hun stoel zakken doorheen de
meditatie. De ogen bleven gesloten en naarmate het chanten vorderde,
ontstond er ook een Shaping van woorden. In het begin van de meditatie
verschilden de woorden maar naar het einde toe was de klank uniform.
Deelronde
We lichten de mogelijkheden en effecten van dankbaarheid toe. Danken kan
je in vele talen doen, maar er zijn ook andere manieren van danken. Het
erkennen van iemands talent, iemand toelachen of aangeven dat je blij bent
dat hij of zij er is. Danken heeft een positieve invloed op mensen net zoals
klagen een effect heeft op het algemene welzijn van iemand. We nodigen de
deelnemers uit om na te denken over danken aan de hand van volgende
vragen:
- Wat zijn de dingen op je werk waar je dankbaar voor bent?
- Spreek je je dankbaarheid uit?
- Wat kan je zelf doen om je dankbaarheid naar anderen te tonen?
Pauze
Na de deelronde wordt er een korte pauze van 15’ voorzien.
Structuur in Dans en Bewegingstherapie (DBT)
Voor deze structuur werken we met een combinatie van de verschillende
methodes in DBT omdat we de deelnemers vrij laten in de beweging. We
zetten muziek op en vragen aan de deelnemers om zich vrij te bewegen op de
muziek en hierbij het leven te vieren. We vragen hen als focus mee te nemen
om die dingen in beweging te zetten waar ze dankbaar voor zijn, zowel in hun
privéleven als op het werk.

Eindwerk Anja Driesmans – DBT 2013-2017
Dans- en Bewegingstherapie toepassen bij organisatorische veranderingen binnen bedrijven
29

Creatief moment of deelronde
Na deze vrije structuur nodigen we de deelnemers uit om hun ervaringen te
delen in een cirkel. Hoe voelt het om vrij te bewegen?
Welke thema’s kwamen naar voor tijdens het dansen? Zijn er nieuwe
inzichten van dingen waar men dankbaar voor is?
Afronding
We ronden deze laatste module van het basistraject af door de deelnemers te
bedanken voor hun aanwezigheid, hun aandacht en hun bijdrage aan de
structuren van de afgelopen modules. We erkennen dat dit een inspanning
van hen gevraagd heeft en nodigen hen uit om voor zichzelf een duidelijke
focus te maken voor de toekomst. Wat willen ze zelf bereiken op vlak van hun
omgang met collega’s en de bedrijfscultuur in z’n geheel. We nodigen de
deelnemers uit om aan de slag te gaan met de thema’s die hen aangereikt
werden en ook verder te bewegen. Tijdens deze laatste module bieden we
hen ook de mogelijkheid tot het volgen van voortgezette individuele coaching
indien ze bepaalde thema’s verder wensen uit te diepen.
Eigen waarnemingen na deze laatste module
De waarneming die vooral naar voor kwam, was de glimlach die ik bij alle
deelnemers kon waarnemen tijdens het vrij dansen. Er was geen spanning te
merken op de gezichten in vergelijking met de eerste module waar beweging
in een professionele context voor de meeste mensen nieuw was. Ik merkte
ook een grote nieuwsgierigheid en een verlangen naar meer bij een groot
aantal deelnemers omdat het merendeel interesse had in individuele coaching
en/of het leiderschapstraject. Ik merkte ook een verandering in de ogen van
een aantal deelnemers. Er leek meer ‘licht’ aanwezig te zijn in de ogen.
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2.2

Voortgezette coaching na het basistraject

Voor de start van de voorgezette coaching vond ik het artikel Eddy M. & –Davison D. (2010).
Journeying as Amateur and Professional – A Somatic Movement Approach. Retrieved from
https://antropologiaeteatro.unibo.it/article/download/6267/6046/ zeer interessant omdat
ik merkte dat er een groot onderscheid was in de persoonlijke problematieken van bepaalde
deelnemers tijdens het basistraject. Dit artikel is gebaseerd op de Somatic Movement
Approach die traumagericht is. Mij gaf het ondersteuning omdat ik vooral zorg wilde dragen
voor het tempo van de deelnemers en geleidelijk aan bij de diepere problematiek terecht
zouden komen, maar op een tempo dat haalbaar is voor elke deelnemer individueel.
De voortgezette coaching na het basistraject bestaat uit volgende onderdelen:
- Intakegesprek: bevragen welke thema’s uit het basistraject het meest aanspraken of
waar men tegenaan liep en of ze hieraan willen werken tijdens de voortgezette
coaching
- 5 of 10 individuele sessies van 1 uur
- Verslaggeving door de coach na elke sessie
- Tussentijdse evaluatie met de deelnemer na 5 sessies
- Eindevaluatie met de deelnemer na 10 sessies
De voortgezette coaching is de nazorg na het basistraject om de thema’s van het basistraject
verder uit te diepen aan de hand van wekelijkse individuele coaching sessies. Er wordt een
afspraak gemaakt met de deelnemers om wekelijks een individuele sessie in te plannen
waarbij ondersteuning geboden wordt aan de deelnemer bij de uitvoering van z’n taken op
het werk. Deze individuele coaching heeft als doel de werknemer te ondersteunen bij de
integratie van de thema’s van het basistraject op het werk, de veranderingen in de
gedragingen van de werknemers effectief te maken en hen op een continue manier te
ondersteunen.
Tijdens de individuele sessie wordt telkens uitgegaan van een specifieke situatie op het werk
gekozen door de deelnemer. De coach zal deze case behandelen door Dans- en
Bewegingstherapie in te zetten in functie van de specifieke noden van de deelnemer op dat
moment.
Na elke sessie maakt de coach een verslag waarbij volgende elementen aan bod komen:
- Wat is de specifieke situatie van de deelnemer?
- Welke thema’s van het basistraject komen aan bod?
- Welke methodieken gebruikte de coach?
- Hoe voelde de deelnemer zich tijdens de sessie?
- Hoe voelde de deelnemer zich achteraf?
- Wat zijn de specifieke taken die de deelnemer kreeg om de nieuwe gedragingen als
werknemer verder te integreren op het werk?
Na 5 sessies heeft de coach een evaluatiemoment met de deelnemers waarbij volgende
dingen samen afgestemd worden:
-

Wat waren de specifieke doelstellingen van de deelnemer?
Werden deze doelstellingen behaald?
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-

Hoe ervaarde de deelnemer de methodieken die de coach gebruikte tijdens de
sessies?
Welke interventies vond de deelnemer waardevol?
Wat ging er niet goed of heeft de deelnemer gemist?
Wat betekenen deze voortgezette coaching sessies voor de deelnemer?
Op welke manier kan de deelnemer deze sessies integreren in het werk?
Op welke manier is het gedrag van de deelnemer veranderd door deze sessies?
Zijn er nog thema’s van het basistraject die de deelnemer verder wil uitdiepen?

Indien de deelnemers vragen om bepaalde thema’s nog verder uit te diepen, wordt er een
nieuwe afspraak gemaakt voor 5 individuele sessies. De coach geeft aan dat de voortgezette
coaching eindigt na 10 sessies en plant een eindevaluatie in met de deelnemer.
Deze eindevaluatie bestaat uit volgende vragen:
- Wat waren de specifieke doelstellingen van de deelnemer?
- Werden deze doelstellingen behaald?
- Heeft de deelnemer de voortgezette coaching sessies kunnen integreren in het werk?
- Op welke manier is het gedrag van de deelnemer veranderd door deze sessies?
- Wat zijn de voornaamste talenten die de werknemer heeft kunnen ontwikkelen
dankzij het basistraject en de voortgezette coaching sessies.
- Welke doelstelling stelt de deelnemer zich als leider bij het beëindigen van dit
traject?
- Voelt de deelnemer zich klaar om zelfstandig verder te werken aan z’n gedrag op het
werk?
Na het beëindigen van de voortgezette coaching sessies, valt de coaching rol terug onder de
volledige en enige verantwoordelijkheid van de manager van de deelnemer.
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3.Leiderschapstraject
3.1

Objectief en opbouw van het leiderschapstraject

Voor de uitwerking van het leiderschapstraject heb ik heel wat opzoekingswerk gedaan op
het internet, waar ik volgende artikels heb geraadpleegd: Aujla D. (n.d.) Inc.com. How
Movement is Changing Company Culture. Retrieved from: https://www.inc.com/devaujla/how-Movement-is-changing-company-culture.html, Aujla D. (n.d.) Inc.com.The Lesson
in Creativity that Business Leaders Can Learn from Dance. Retrieved from
https://www.inc.com/dev-aujla/what-dance-can-teach-business.html, Nazemoff V. (2017).
Huffingtonpost.com. The Rhythm of the Business Dance: 6 Essential Steps of Pattern
Recognition. Retrieved from http://www.huffingtonpost.com/valeh-nazemoff/the-rhythm-ofthe-busines_b_6810912.html en Walker B. & Soule S. A. (n.d.). Harvard Business Review.com.
Changing Company Culture Requires a Movement, not a Mandate. Retrieved from
https://hbr.org/2017/06/changing-company-culture-requires-a-Movement-not-a-mandate.
Omdat leiders reeds het basistraject doorlopen hebben wanneer ze het leiderschapstraject
starten, werd het objectief van het leiderschapstraject als volgt omschreven:
- De bewustwording van leiders verder uitdiepen voor wat betreft hun eigen gedrag en
hun omgang met medewerkers
- Leiders nieuwe vaardigheden aanleren die bijdragen tot een gezonde
leiderschapsstijl waarbij de groei en het welzijn van de medewerkers centraal staat
Het leiderschapstraject bestaat uit 8 modules en wordt uitgewerkt aan de hand van thema’s
die vaardigheden weergeven die belangrijk zijn voor leiders.
Deze thema’s worden in modules gegoten van een ganse dag. Het doorlooptijd van het
ganse leiderschapstraject bedraagt 8 dagen, deze zijn gespreid over 8 maanden, hetgeen
betekent dat om de maand een nieuwe module georganiseerd wordt.
Elke module wordt georganiseerd op een weekdag van 9 tot 17 uur en is toegankelijk voor
een groep van maximum 10 deelnemers. De deelnemers zijn allemaal leiders uit
verschillende operationele afdelingen om een zo groot mogelijke kruisbestuiving van
leiderschapsstijlen te bevorderen.
Het geheel van de modules wordt op zo’n manier uitgewerkt dat er een duidelijke frasering
inzit waarbij de focus ligt op de eigen vaardigheden van zichzelf als leider en de eigen
ervaringen met andere leiders bij de eerste modules. Hierna gaat de focus over naar het
dieper uitwerken en beleven van ervaringen als leider en het onderzoeken van de
verschillende leiderschapsstijlen. Vervolgens groeit men door naar thema’s waarbij de focus
ligt op interactie met anderen en een open dialoog om dan het thema vertrouwen aan te
kaarten. Vervolgens bekijken we verschillende manieren om in contact te gaan met
werknemers of andere leiders. De laatste modules zijn gericht op het bereiken van een
specifieke leiderschapsfocus voor de toekomst zodat men zelf aan de slag kan gaan met de
thema’s die aangereikt worden en men ook een concreet commitment neemt om bepaalde
veranderingen in hun leiderschapsstijl door te voeren.
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Daarnaast is elke module opgebouwd volgens een frasering met een gelijkmatige opbouw en
afronding naar het einde toe als volgt:
- Icebreaker
- Deelronde om de focus van de module helder te maken
- Pauze
- Structuur in DBT
- Creatief moment of deelronde
- Pauze
- Structuur in DBT
- Creatief moment of deelronde
- Pauze
- Afronding
Bij de laatste module van het leiderschapstraject wordt aan de deelnemers de mogelijkheid
geboden tot voortgezette individuele coaching.
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3.1.1 Module 1: Introductie tot het leiderschapstraject en de verschillende rollen
van de leider als rolmodel, coach/mentor en leraar.
Icebreaker
De opwarming van de eerste module doen we aan de hand van LBMS Body,
Space, Time en Effort waarbij we aan de hand van korte oefeningen de
basiselementen herhalen van LBMS welke tijdens het basistraject uitgebreid
aan bod zijn gekomen tijdens de verschillende structuren doorheen de
modules. We nodigen de deelnemers uit om rond te wandelen in de ruimte
op eigen tempo. Dan vragen we om de focus naar beneden te leggen door de
knieën te buigen en naar de grond te zakken, vervolgens met de benen op de
grond te stampen. Daarna vragen we om sneller te stappen, vervolgens om
trager te wandelen. Dan nodigen we de deelnemers uit om een focus te
zoeken aan de buitenkant van de ruimte en hier naartoe te bewegen. We
vragen om deze beweging een aantal keer te herhalen met nieuwe punten in
de ruimte. Vervolgens vragen we om de focus te herhalen naar het centrum
van de ruimte en telkens naar een vast punt te wandelen. Als ze hierbij
anderen tegenkomen, nodigen we hen uit om even oogcontact te maken, stil
te staan en dan terug verder te wandelen. Nadat dit een aantal keer herhaald
wordt, vragen we om de ander te begroeten op de eigen manier, ook dit
wordt een aantal keer herhaald. Tot slot nodigen we uit om de ander even
kort aan te raken aan de linker- of rechterschouder wanneer ze tot een
ontmoeting komen in het centrum van de ruimte. Om af te sluiten vragen we
aan de deelnemers om de ogen te sluiten en even na te voelen in het lichaam.
Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Omdat dit de eerste module is van een nieuw traject waarbij nieuwe groepen
van deelnemers gevormd worden die mekaar voordien mogelijks niet kenden,
kon ik opnieuw een zekere ingetogenheid ervaren in de vorm van de Shape
Quality Enclosing. Ik heb dan ook geprobeerd om bewegingen niet te groot te
maken maar eerder functioneel en niet expressief in te zetten. De cirkelvorm
en het inzetten van de Chace methode hebben geholpen om Directional
Movement contact tussen de deelnemers te krijgen. Ik meende een grotere
behoefte aan veiligheid waar te nemen dan bij deelnemers van het
basistraject omdat de zelfexpressie tijdens deze eerste module vooral
rationeel was en minder verwees naar lichamelijke belevingen.
Deelronde
Toelichten van de start van het traject door aan te geven dat wanneer men
leider is, dat anderen dan automatisch bepaalde verwachtingen hebben en
dat deze verwachtingen gelinkt zijn aan 3 bepaalde rollen, met name die van
voorbeeld, coach/mentor en leraar. De 3 rollen worden toegelicht aan de
hand van voorbeelden.
Vervolgens vragen we aan de deelnemers om individueel gedurende 10’ na te
denken over volgende 3 vragen:
- Als we spreken over een leider, aan wie denk je dan (mag een persoon
binnen of buiten het bedrijf zijn)?
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-

Wat zijn de kwaliteiten van deze leider?
Waarom zijn deze kwaliteiten belangrijk voor jou?

Hierna volgt een bespreking in groep waarbij iedereen de antwoorden deelt
met de rest van de groep en er verder toelichting wordt gegeven in functie
van de aangedragen voorbeelden van de deelnemers.
Pauze
Na de 1e deelronde wordt er een korte pauze van 15’ voorzien waarbij de
deelnemers uitgenodigd worden om water te drinken. Omdat we een nieuw
traject gestart zijn, is deze uitnodiging er vooral om de deelnemers terug in
beweging te laten komen na de deelronde en eventuele gevoelens die
ontstaan zijn tijdens de structuur te laten stromen.
Structuur in LBMS
Na de pauze vragen we aan iedereen om een plaats in te nemen in de ruimte
en te bewegen in de kwaliteiten van de leider en de verschillende rollen die
tijdens de deelronde werden vernoemd.
Voor deze structuur werken we met LBMS Effort als volgt:
- We vragen aan de deelnemers om in de ruimte te bewegen als leider en
vervolgens te kiezen tussen volgende Effort Qualities:
▪ Direct Space of Indirect Space
▪ Strong Weight of Light Weight
▪ Free Flow of Bound Flow
▪ Quick Time of Sustained Time
- Tijdens deze oefening doen we telkens de 2 Effort Qualities voor zodat de
deelnemers kunnen kiezen wat het best bij hen past.
- Vervolgens vragen we om na te voelen in het lichaam hoe het is om in
deze Effort Qualities te bewegen. Wat viel hen op? Hoe was het om de
keuze te maken? Waren er bepaalde bewegingen die aangenamer
voelden dan anderen?
- Vervolgens vragen we hen om stil te staan bij de 3 rollen en die rol te
kiezen die ze zelf het meest zoeken bij hun eigen manager. Hierna vragen
we hen welke beweging ze linken met deze specifieke rol door de
oefening met de Effort Qualities van daarnet te herhalen:
▪ Direct Space of Indirect Space
▪ Strong Weight of Light Weight
▪ Free Flow of Bound Flow
▪ Quick Time of Sustained Time
Tijdens deze oefening doen we telkens de 2 Effort Qualities voor zodat de
deelnemers kunnen kiezen wat het best bij hen past.
Creatief moment of deelronde
Na de structuur vragen we om na te voelen in het lichaam hoe het is om in
deze Effort Qualities te bewegen. Wat viel hen op? Hoe was het om de keuze
te maken? Was er een verschil tussen de Effort Qualities van de rol van de
leider die ze zelf zoeken en die van henzelf als leider?
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Pauze
Na de 1e structuur van de voormiddag wordt er een pauze van 1 uur voorzien.
Structuur in Sound, Movement & Touch
Na de middagpauze verwelkomen we de deelnemers terug in de ruimte.
We lichten de 3 rollen nogmaals toe in detail aan de hand van een creatief
moment waarbij do en don’t Statements gemaakt worden en telkens gekeken
wordt naar het gewenste gedrag voor elke rol.
Vervolgens doen we een structuur in de Sesame Approach om de
verschillende rollen van de leider te oefenen.
Voor deze structuur nodigen we de deelnemers uit om te zoeken naar een
archetype dat past bij de leiderschapsrol die ze volgens hen het minst
belichamen vandaag.
Wanneer ze dit archetype gevonden hebben, nodigen we de deelnemers uit
om in 2-tallen te werken. In deze 2-tallen vragen we hen elk om beurt 10
minuten te bewegen in hun archetype initieel met gesloten ogen, na 5
minuten met open ogen, terwijl men de aandacht bij zichzelf houdt. Dit
allemaal terwijl de 2e persoon observeert. Daarna vragen we om na te voelen
in het lichaam hoe het was en om in 2-tallen de ervaring te bespreken. Hierbij
focust de beweger zich op de ervaringen in het lichaam en geeft de
observator terug wat hij heeft waargenomen in het lichaam van de ander,
zonder er een kleur of oordeel aan te geven.
Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Ofschoon dat het fun element tijdens deze structuur heel hoog was en
mensen goed gezind aan de oefening begonnen, was de oefening voor een
aantal deelnemers confronterend. IK kon bij een groot aantal deelnemers
emoties waarnemen (tranen of boosheid) bij het observeren van de persoon
die z’n archetype uitbeeldde. Ik zag bij een aantal deelnemers ook bepaalde
lichaamsdelen verkrampen bij het uitbeelden van het archetype dus het
bracht heel wat teweeg in de groep en een groot aantal deelnemers wilde me
apart spreken na deze oefening. Ik zou deze oefening dus zeker indien
mogelijk met assistenten doen in de toekomst.
Creatief moment of deelronde
Na de structuur vragen we om na te voelen in het lichaam hoe het is om hun
archetype te bewegen. We nodigen de deelnemers uit om in 2-tallen de
ervaringen te bespreken. Hierbij focust de beweger zich op de ervaringen in
het lichaam en geeft de observator terug wat hij heeft waargenomen in het
lichaam van de ander, zonder er een kleur of oordeel aan te geven. Wat viel
hen op?
Pauze
Na de 2e deelronde wordt er een korte pauze van 15’ voorzien waarbij de
deelnemers uitgenodigd worden om water te drinken. Omdat we een nieuw
traject gestart zijn, is deze uitnodiging er vooral om de deelnemers terug in
beweging te laten komen na de deelronde en eventuele gevoelens die
ontstaan zijn tijdens de structuur te laten stromen.
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Afronding
Na de pauze nodigen we de deelnemers uit om in een cirkel te komen zitten
en vervolgens aan te geven of en op welke manier deze module iets heeft
toegevoegd aan hun bewustzijn als leider. Belichamen ze allemaal de 3 rollen
(voorbeeld, coach/mentor, leraar) en welke rol zoeken ze zelf in hun leider?
Zijn er bepaalde rollen die wat oefening vragen? Als taak wordt er gevraagd
om te observeren op het werk welke rol hun medewerkers nodig hebben van
hen als leider en of dit een match is met de rol waarin ze zich zelf als leider
het meest comfortabel in voelen. Als taak wordt er meegegeven om op het
werk te gaan oefenen met 1 van de Effort Qualities.
3.1.2 Module 2: Brein, hart en lichaam van de leider
Voor deze module liet ik me inspireren door het artikel Olgakabel in Yoga for
your mind (2014). How to Integrate your Left and Right brain through
Movement. Retrieved from http://sequencewiz.org/2014/08/13/integratingright-and-left-brain/ evenals de internet site http://www.balancedmind.nl.
Deze hielpen me om een introductie te doen voor de module en de werking
van het brein toe te lichten.
Icebreaker
Opwarming in LBMS Body waarbij we aan de deelnemers vragen om een plek
te nemen in de ruimte die aangenaam voelt al liggend, zitten of rechtstaand
en vervolgens te focussen op de ademhaling.
Vervolgens vragen we om het lichaam af te scannen en te voelen hoe het is
met het hoofd en gedurende 2 minuten tijd te nemen om de bewegingen met
het hoofd te exploreren. Vervolgens bevragen hoe het hart voelt, hoe snel
klopt het, voelt het open of gesloten aan, voel je je hartslag in de borstkas of
op andere plekken in het lichaam. Tot slot doen we een aantal oefeningen
met LBMS Body Connectivity als volgt:
- Homo-Laterale beweging: uitstrekken van arm en been in tegengestelde
richting via de Linkerkant van het lichaam

-

Cross-Laterale Upper-Lower beweging horizontaal: kruisen over de
middenlijn met de hand naar de knie

-

Cross-Laterale Upper-Lower beweging verticaal: niet-congruent bewegen
van arm en been
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Tijdens de opwarming nodigen we de deelnemers uit om te ademen en
zuurstof te brengen naar de specifieke delen van het lichaam waar we de
focus op leggen.
Deelronde
We starten de deelronde door aan de deelnemers te vragen of ze dingen
willen delen vanuit de vorige module. Hebben ze zelf allemaal een duidelijk
zicht op de rol die ze het vaakst opnemen als leider en waarom? Hoe zit dat
met hun teamleden? Is het helder welke verwachtingen ze zelf hebben en zijn
deze allemaal verschillend of eerder hetzelfde?
Vervolgens starten we de nieuwe module door aan te geven dat ons brein uit
3 grote onderdelen bestaat:
- De linker hersenhelft: staan in connectie met het denken, de ratio en
het hoofd – de linker hersenen denken
- De rechterhersenen: staan in connectie met het voelen, het hart en de
intuïtie – de rechterhelft weet
- De kernhersenen: staan in contact met onze armen en benen en doen
ons lichaam tot actie overgaan
Vaak is 1 van de hersenhelften dominant. Mensen met een dominante linker
hersenhelft houden van orde en structuur, maken planningen en houden zich
eraan.
Mensen met een dominante rechter hersenhelft gaan sneller in de beleving,
zijn goed met kleuren, hebben vaak een levendige fantasie en denken sneller
in beelden. Deze mensen zien oplossingen zonder te weten waarom.
Meeste mensen zijn rechtshandig dus linker hersenhelft is dan dominant.
We lichten toe dat elke hersenhelft ontwikkeld kan worden via training
evenals het belang van congruentie tussen de 3 aan de hand van voorbeelden
en lichten ook de mogelijke impact van niet-congruent gedrag op anderen
toe.
Vervolgens vragen we aan de deelnemers om individueel gedurende 5’ na te
denken over volgende 4 vragen:
- Welke hersenhelft gebruiken ze zelf het meest als leider?
- Wat zijn hun kwaliteiten als leider doordat ze deze hersenhelft het
meest gebruiken?
- Wat zijn de mogelijke valkuilen?
- Heb je zelf het gevoel als leider congruent te zijn?
Hierna volgt een bespreking in groep waarbij iedereen de antwoorden deelt
met de rest van de groep.
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Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Ik merkte dat de deelnemers zeer gefocust waren tijdens de structuur. Vooral
bij de toelichting van de theorie waren er veel vragen en de verrassing was
groot toen deelnemers hoorden dat de coördinatie tussen beide
hersenhelften vergroot kan worden. Er was een grote bereidheid om de
oefeningen te doen om deze samenwerking tussen beide hersenhelften te
verbeteren dus ik zou deze oefening zeker doen in een professionele context.
Ik merkte vooral bij de Cross-Laterale bewegingen dat er wat verwarring was
tussen links- en rechts dus het leek dat de coördinatie tussen linker- en
rechter hersenhelft wat moeilijker was dan bij de Homo-Laterale beweging.
Daarnaast merkte ik dat de verticale beweging (rechtopstaand) iets vlotter
verliep ook dan de horizontale (liggend of steunend op de grond). Na de
oefening merkte ik dat de deelnemers zelf nieuwe oefeningen uitprobeerden
zonder dat ik instructies gaf en ook bij mekaar gingen spiegelen om nieuwe
combinaties te vinden.
Pauze
Na de 1e deelronde wordt er een korte pauze van 15’ voorzien waarbij de
deelnemers uitgenodigd worden om water te drinken. Omdat we aan de 2e
module van een nieuw traject zijn gekomen, is deze uitnodiging er vooral om
de deelnemers terug in beweging te laten komen na de deelronde en
eventuele gevoelens die ontstaan zijn tijdens de structuur te laten stromen.
Structuur in LBMS
Na de pauze vragen we aan iedereen om in de ruimte te bewegen en de
kwaliteiten van hun leiderschapsstijl die ze benoemd hebben mee te nemen in
hun beweging.
We werken bij deze oefening met de LBMS Shape Qualities als volgt:
- Eerste 5’: we nodigen de deelnemers uit om eerst in de ruimte rond te
stappen in Shape Quality Rising
- Volgende 5’: we vragen aan de deelnemers om vervolgens in afgesloten
houding Shape Quality Sinking rond te stappen
- Volgende 5’: we vragen aan de deelnemers om die beweging te maken
die het meest overeenkomt met hun eigen leiderschapsstijl terwijl ze de
anderen observeren in hun beweging
Vervolgens werken we met de LBMS Shape Qualities als volgt:
- Eerste 5’: we nodigen de deelnemers uit om eerst in de ruimte rond te
stappen in Shape Quality Spreading
- Volgende 5’: we vragen aan de deelnemers om vervolgens in afgesloten
houding Shape Quality Enclosing rond te stappen
- Volgende 5’: we vragen aan de deelnemers om die beweging te maken
die het meest overeenkomt met hun eigen leiderschapsstijl terwijl ze de
anderen observeren in hun beweging
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Tot slot werken we met LBMS Shape Qualities als volgt:
- Eerst 5’: we nodigen de deelnemers uit om eerst in de ruimte rond te
stappen in Shape Quality Advancing
- Volgende 5’: we vragen aan de deelnemers om vervolgens een meer
teruggetrokken houding aan te nemen en in Shape Quality Retreating te
stappen
- Volgende 5’: we vragen aan de deelnemers om die beweging te maken
die het meest overeenkomt met hun eigen leiderschapsstijl terwijl ze de
anderen observeren in hun beweging
Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Bij deze structuur deed ik telkens de eerste 5’ en de volgende 5’ mee met de
groep en merkte ik dat de deelnemers de Shape Qualities spiegelden aan
mezelf en de andere deelnemers. Bij de volgende 5’ waarbij de deelnemers de
uitgenodigd werden de beweging te maken die overeenkomt met hun eigen
leiderschapsstijl, waren ze veel meer zoekend en sommigen blokkeerden zelf
ook. Ik deed dan opnieuw de beweging Advancing en Retreating na mekaar en
merkte dat de deelnemers die het moeilijk hadden om een keuze te maken,
uiteindelijk kozen voor een beweging maar dat ze duidelijk verbaal aangaven
dat ze niet wisten welke beweging bij hun stijl past. Ik nodigde hen uit te
observeren in hun lichaam hoe de beweging voelde.
Creatief moment of deelronde
Na de structuur is er een deelronde in groep waarbij we vragen om in
woorden weer te geven wat men heeft opgemerkt tijdens het bewegen.
Eigen waarnemingen tijdens deze deelronde
Tijdens deze deelronde nodigde ik de deelnemers uit om eerst in stilte na te
voelen in het lichaam wat de oefening met hun gedaan had. Was er iets
veranderd? De eerste 5’ van deze deelronde nodigde ik de deelnemers uit om
in stilte te zijn en te observeren. Een aantal mensen gaven aan dat ze het fijn
vonden om te experimenteren en te spiegelen, maar ook dat ze niet wisten
was met hun eigen leiderschapsstijl paste. Daarbij vroegen ze aan de andere
deelnemers en aan mezelf of wij zelf feedback hadden hierover. Ik nodigde
hen uit te oefenen met het bewegen in de verschillende Qualities na de sessie
en gewoon te observeren in het lichaam wat er gebeurt omdat het perfect
mogelijk is dat beide Qualities vertegenwoordigd zijn.
Pauze
Na de 1e structuur van de voormiddag wordt er een pauze van 1 uur voorzien.
Structuur in Dynamic Meditation van Osho
Na de middagpauze nodigen we de deelnemers uit in een cirkel en lichten we
toe wat het objectief is van de meditatie. We lichten het verschil tussen
dynamische en stiltemeditatie toe en geven aan dat deze meditatie als doel
heeft om door oude patronen te breken en heel alert te worden van de
huidige leiderschapsstijl met de bedoeling nieuwe manieren aan te leren of
meer hart, hoofd of handen te gebruiken bij het managen van mensen.
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De structuur van deze meditatie waarbij de deelnemers geblinddoekt zijn
bestaat uit 5 fases:
- Fase 1 (10’): chaotisch ademen door de neus zonder ritme met focus op
de uitademing zo snel en hard als men kan.
- Fase 2 (10’): losbarsten en alles loslaten met de vrijheid om het lichaam te
volgen en volledig uit de bol te gaan. We nodigen uit tot het gebruik van
stem en niets in te houden in beweging en geluid.
- Fase 3 (10): met de armen hoog boven het hoofd op en neer springen
terwijl men de mantra ‘Hoo!Hoo!Hoo!’ roept. Het neerkomen gebeurt op
platte voeten. We nodigen uit om alles te geven tijdens deze fase.
- Fase 4 (15’): STOP! We nodigen uit om te bevriezen in de positie waarin
men zich op dat moment bevindt zonder iets aan de houding te
veranderen. We geven mee om zich niet over te geven aan bepaalde
impulsen (jeuk, hoesten, etc…) omdat dit de energie Flow onderbreekt
maar gewoon waar te nemen wat er is.
- Fase 5 (15’): Vierfase waarin we deelnemers uitnodigen om uitdrukking te
geven aan wat er is en hun levendigheid te vieren.
Eigen waarnemingen tijdens deze deelronde
Ik merkte dat vooral de 1e en de 4e fase een uitdaging waren voor heel wat
deelnemers en ook al hadden de deelnemers een blinddoek op, toch leken
een aantal deelnemers zich ongemakkelijk te voelen. Het feit dat deze
oefening gebeurde in een vergaderzaal die wat afgelegen lag maar niet
helemaal geluidsdicht was, heeft mogelijks een effect gehad op de veiligheid.
Ik had op voorhand afgecheckt dat er geen andere trainingen doorgingen in
de aanpalende vergaderzalen maar zou in de toekomst in een bedrijf toch
eerder kiezen voor een stiltemeditatie omdat ik de veiligheid niet helemaal
kon borgen in deze setting. De muziek stond ook niet heel hard om
geluidsoverlast te vermijden, waardoor een aantal mensen boven de muziek
uitkwamen qua geluid en ik merkte dat ze dan stiller gingen bewegen. Tijdens
de 4e fase, bewogen een aantal deelnemers afwisselend met hun gewicht
langs de voorkant van het lichaam en langs de achterkant van het lichaam.
Creatief moment of deelronde
Na de structuur is er een deelronde in groep waarbij we vragen om de
ervaringen tijdens de meditatie te delen met de andere deelnemers in de
groep.
Pauze
Na de 2e deelronde wordt er een korte pauze van 15’ voorzien waarbij de
deelnemers uitgenodigd worden om water te drinken. Omdat we aan de 2e
module van een nieuw traject zijn gekomen, is deze uitnodiging er vooral om
de deelnemers terug in beweging te laten komen na de deelronde en
eventuele gevoelens die ontstaan zijn tijdens de structuur te laten stromen.
Afronding
We vragen de deelnemers om in een cirkel te zitten en weer te geven in 1
beweging wat de dag hun gegeven heeft. Zijn er bepaalde inzichten die men
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nog wenst te delen en wat neemt men mee in hun job als leider? Als taak
wordt er gevraagd om meer de hersenhelft te gaan ontwikkelen die ze
vandaag niet het vaakst benutten in hun leiderschapsstijl. Dit kunnen ze doen
door bijvoorbeeld dagelijks een paar minuten de hersenen te verwarren en de
Monkey Face bewegingen te maken met het gezicht (niet gestructureerde
bewegingen van mond, neus, ogen, voorhoofd zonder enige patroon of
herhaling) . Ze kunnen hun niet-dominante hersenhelft oefenen via LBMS
Body door herhaalde, roterende bewegingen te maken met het lichaam (in
wijzerzin voor mensen waarvan de linker hersenhelft dominant is en in
tegenwijzerzin voor de anderen) of door met de armen en benen diagonaal
naar links of naar rechts te bewegen. Ook het ademen door alternerend het
linker- en het rechterneusgat dicht te houden, wordt vermeld als een
mogelijke manier om de connectie tussen linker- en rechter hersenhelft te
oefenen.
3.1.3

Module 3: Wat voor type leider ben ik?
Icebreaker
Chace cirkel: we vragen aan de deelnemers bij het binnenkomen om even stil
te staan bij het gevoel dat ze zelf hebben gehad als leider op het werk. Om dit
te faciliteren tonen we een lijst van gevoelens die we de gevoelslift noemen:

We vragen om het gevoel te kiezen dat het best aansluit met hun actuele
beleving als leider . Wanneer ze dit gevoel gevonden hebben, nodigen we hen
uit om dit niet uit te spreken naar de anderen maar om een beweging te
maken die herhaalbaar is om hun gevoel weer te geven. We laten de
deelnemers eerst individueel de beweging zoeken en herhalen. Vervolgens
vragen we aan de deelnemers om in een cirkel te komen staan en om beurten
de beweging te maken. De deelnemers herhalen samen de beweging van
ieder tot ieder in de cirkel de beweging heeft gemaakt.
Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Deze opwarming sprak heel wat deelnemers aan want ik merkte meteen een
glimlach op het gezicht toen ik de gevoelslift toonde. Een aantal deelnemers
vroegen of ze meerdere gevoelens mochten tonen, waarop ik hen uitnodigde
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om 2 gevoelens te kiezen die het meest op de voorgrond stonden en daar
telkens een beweging voor te zoeken. Vervolgens nodigde ik hen uit om de 2
bewegingen afwisselend te tonen aan de andere deelnemers in de cirkel. Ik
merkte dat het spiegelen van de bewegingen van anderen voor verbinding
zorgde in de groep, er werd een aantal keer ook gelachen door alle
deelnemers wanneer ze bepaalde bewegingen deden en de energie in de
groep werd lichter. Het leek alsof het lachen bepaalde spanningen wat deed
verdwijnen. Ik nam op dat moment een gevoel van rust en lichtheid waar in
mezelf.
Deelronde
We starten de deelronde door aan de deelnemers te vragen op welke manier
ze de vorige module hebben kunnen integreren in hun werk? Wat stond meer
op de voorgrond als leider (hoofd, hart of handen) en hebben ze zich als leider
anders gedragen dan voordien?
Vervolgens starten we de nieuwe module door het belang van zelfanalyse en
zelfkennis aan te geven. We geven aan dat voelen in het lichaam een bron is
voor zelfkennis en stellen volgende vragen aan de deelnemers:
- Hoe voel jij je doorgaans op het werk als leider?
- Maakt de rol van leider je gelukkig?
- Wat zijn jouw grootste uitdagingen als leider?
We geven de deelnemers 5’ tijd om individueel over de vragen na te denken
waarna we in groep de antwoorden van ieder delen met de groep.
Pauze
Na de 1e deelronde wordt er een korte pauze van 15’ voorzien.
Structuur in LBMS Body - Breathing
Oefening met 3-Dimensional Breathing waarbij we de deelnemers uitnodigen
om in 2-tallen te werken en waarbij men rechtop staat. 1 persoon gaat
ademen terwijl de ander ondersteunt. We lichten de structuur toe als volgt:
- Eerst gaat de persoon die ondersteunt duidelijk afstemmen op de
ademhaler en zich focussen op onderkant voeten vooraleer deze vraagt
de handen te leggen op het lichaam van de ademhaler
- 5’: ademen in de lengte terwijl de ander de handen legt in de hals en het
einde van de ruggengraat. De persoon die ademt focust zich op de
ademhaling in de lengte, terwijl de ander ondersteunt en het ritme volgt
met de handen. Op het einde terug focus op Weight Sensing voor de
persoon die ondersteunt.
- 5’: ademen in de breedte terwijl de ander de handen legt aan de zijkanten
van het middenrif. De handen mogen verplaatst worden op 3 specifieke
plaatsen: zijkant bekken, taille en middenrif. De persoon die ademt focust
zich op de ademhaling in de breedte, terwijl de ander ondersteunt en het
ritme volgt met de handen. Op het einde terug focus op Weight Sensing
voor de persoon die ondersteunt.
- 5’: ademen in de diepte terwijl de ander de handen legt op de rug en op
de buik. De handen mogen verplaatst worden op 4 specifieke plaatsen:
onderbuik, bovenbuik, maag, borstbeen (+ achterkant zelfde hoogte). De
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persoon die ademt focust zich op de ademhaling in de diepte, terwijl de
ander ondersteunt en het ritme volgt met de handen. Op het einde terug
focus op Weight Sensing voor de persoon die ondersteunt.
5’ ademen in de 3 dimensies tegelijk terwijl de ander toeschouwt zonder
de handen te leggen op het lichaam.

Nadat de 1e persoon de oefeningen met 3-Dimensional Breathing heeft
gedaan, wordt er gewisseld en gaat de begeleider van de 1e oefening zelf
ademen onder begeleiding van de ander.
Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Ik merkte tijdens deze structuur dat het toevoegen van aanraking voor een
aantal deelnemers een uitdaging was en gaf voor en tijdens de oefening aan
dat de deelnemers die op de mat lagen konden aangeven om het
lichaamscontact te veranderen of de handen weg te nemen. Een aantal
deelnemers deed dit ook meteen. Ik zag dat dit een invloed had op het
ademen zelf want vaak gingen mensen wat dieper ademen. Ik nodigde de
deelnemers op de mat ook uit om hun lichaam in de mat te voelen en deed
herhaaldelijk aan Body Sensing tijdens de verschillende oefeningen. Ik merkte
dat de deelnemers hierdoor ook minder moeite hadden om hun ogen
gesloten te houden. Bij het ademen in de 3 dimensies tegelijk zag ik dat bij
sommige deelnemers het ademen wat minder diep gebeurde, dus ik nodigde
de deelnemers uit om in 1 specifieke dimensie te ademen indien ze dit
verkozen. Ik zag dat een aantal deelnemers dit ook deed en merkte dat de
begeleiders op dat moment zelf ook meer Me-2-Me contact gingen zoeken en
de ogen sloten. Ook de begeleiders nodigde ik regelmatig uit om aan Body
Sensing te doen (zitbotjes, veranderen van houding indien het moeilijk werd)
en een aantal begeleiders veranderde van houding wanneer ik hen hiertoe
uitnodigde. Ik merkte dat de begeleiders zelf dan ook dieper gingen ademen.
Ik bewoog zelf tussen de deelnemers in Light Weight en sprak op een zachte
manier. Een aantal deelnemers zocht oogcontact met me wanneer ze vragen
hadden ivm de begeleiding van hun partner op de mat.
Creatief moment of deelronde
Na de structuur is er een creatief moment waarbij we de deelnemers vragen
om aan de hand van een tekening weer te geven wat men heeft opgemerkt
tijdens het ademhalen. Deze tekening wordt verder niet besproken tijdens de
deelronde.
Pauze
Na de 1e structuur van de voormiddag wordt er een pauze van 1 uur voorzien.
Structuur in psychoanalyse en Authentic Movement
Voor deze structuur hebben we de boeken Adler J. & Chodorov J., Pallaro P.
(2009). Authentic Movement, Essays by Mary Starks Whitehouse en
Pallaro P. (2009). Authentic Movement, Moving the Body, Moving the Self,
Being Moved terug geraadpleegd. Voor deze structuur heb ik de Axenroos
terug bestudeerd via de internet site
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http://www.socialeeconomie.be/sites/default/files/4.1.2.1.%20Ken%20jezelf_
deel_axenroos.pdf. Hier vond ik een afbeelding van de gedetailleerde
Axenroos met de verschillende sub-persoonlijkheden. Zelf heb ik minder
ervaring heb opgedaan tijdens m’n opleiding en m’n stage met Authentic
Movement maar door de link te leggen met het intrapsychisch model, vond ik
wel een manier om Authentic Movement te integreren in deze module.
Ik lichtte het intrapsychisch model toe als basis voor zelfanalyse waarbij we de
nadruk leggen op het bestaan van de verschillende sub-persoonlijkheden en
het feit dat deze allemaal in ons aanwezig zijn.
We vragen aan de deelnemers om die sub-persoonlijkheid te kiezen die ze het
vaakst zijn tegengekomen de laatste weken op hun werk die hen het meest
parten heeft gespeeld bij het uitvoeren van hun rol als leider.
Vervolgens leggen we aan de deelnemers uit wat Authentic Movement is en
dat we een oefening gaan doen in Authentic Movement.
We nodigen de deelnemers uit om een plek in te nemen in de ruimte die
comfortabel voelt, om de ogen te sluiten en om vervolgens gedurende 20’ te
bewegen vanuit de sub-persoonlijkheid die ze gekozen hebben.
Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Tijdens deze structuur kon ik duidelijk een verandering waarneming in de
Effort Qualities van de bewegingen van de deelnemers. Waar deze initieel
Strong Weight en Bound Flow waren, veranderde dit tijdens de oefening naar
Light Weigt en Free Flow. Ook de Shape Qualities veranderden van Me-2-Me
naar Directional Movement naar Shape Flow op het einde van de structuur.
Tijdens deze structuur bewogen alle deelnemers in stilte en met gesloten
ogen zonder dat ik hen hiertoe had uitgenodigd. Na de structuur nodigde ik
de deelnemers uit om na te voelen in het lichaam en de deelnemers bleven in
stilte.
Creatief moment
Na de Authentic Movement sessie nodigen we de deelnemers uit om
ervaringen uit te kleuren en in stilte een tekening te maken.
Pauze
Na dit creatief moment wordt er een korte pauze van 15’ voorzien.
Afronding
We vragen de deelnemers om in een cirkel te zitten en in 1 woord te
benoemen hoe ze zich voelen. Als taak wordt er gevraagd om een
gevoelsmatrix in te vullen tijdens het werk waarbij ze bepaalde situaties als
leidinggevende noteren die zich tijdens de dag op het werk voordoen met
opgave van het gevoel dat ze daarbij hebben evenals een score die de
intensiteit van het gevoel weergeeft. Objectief van deze oefening is om het
gevoelsbewustzijn groter te maken en zich bewuster te worden van de eigen
drijvers als leider.
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Eigen waarnemingen tijdens de deelronde
Deze module verliep voor een groot stuk in stilte en het cognitieve stond
minder op de voorgrond. Ik merkte tijdens de deelronde dat het benoemen
van 1 woord voor een aantal deelnemers niet voldoende was. Toen men
vroeg of het mogelijk was een aantal woorden te delen, heb ik hen gezegd dat
dit OK was met de uitnodiging te voelen in het lichaam hoe het is om de
woorden uit te spreken. Ik nam bij een aantal deelnemers een shift waar in de
beweging Upper-Lower Body bij het uitspreken van de woorden.
3.1.4 Module 4: Open dialoog: op welke manier communiceer ik als leider?
Icebreaker
We nodigen de deelnemers uit om op eigen tempo te wandelen in de ruimte
en de anderen te observeren. Vervolgens nodigen we hen uit om 1 andere
persoon in de ruimte te kiezen en voor deze persoon te gaan staan zonder iets
te zeggen. Vervolgens nodigen we de deelnemers uit om te communiceren
met de ander maar niet in woorden. We geven zelf mogelijkheden aan zoals:
oogcontact maken, de ander aanraken, bepaalde klanken en geluiden maken,
bepaalde lichaamsdelen bewegen maar we stimuleren de deelnemers vooral
om contact te maken op de manier die bij hen past.
Na een aantal minuten vragen we aan de deelnemers om van persoon te
wisselen en opnieuw contact te maken. Dit doen we opnieuw tot alle
deelnemers mekaar ontmoet hebben.
We nodigen de deelnemers uit om na te voelen in het lichaam en dan in de
cirkel te komen om te starten met de deelronde.
Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Bij deze structuur duurde het even vooraleer iedereen een partner had
gekozen dus ik liet wat meer tijd voor het rondwandelen totdat iedereen op
z’n eigen tempo een partner had gekozen. De manier van communiceren die
het meest naar voor kwam was het oogcontact maken. Ook het bewegen van
het bovenlichaam en vooral het zwaaien met de armen werd door veel
deelnemers gekozen. Een aantal deelnemers waren zoekend en spiegelden de
beweging van andere deelnemers om in contact te komen met hun partner.
De koppels die in Shape Quality Directional Movement bewogen, gingen vaak
de Space Quality veranderen en kwamen ook dichter bij mekaar te staan (ze
maakten meer gebruik van de kleine Kinesphere) dan de koppels die enkel
oogcontact maakten en hun bewegingen niet spiegelden. Geen van de
deelnemers gebruikte klank en er waren 2 koppels die lichaamscontact
maakten door het geven van een hand. Ze bleven in oogcontact in de kleine
Kinesphere op dat moment. Tussen een aantal koppels varieerde de Shape
Quality tussen Me-2-Me en Directional Movement, terwijl andere koppels in
Directional Movement bleven gedurende de ganse oefening.
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Deelronde
We starten de deelronde door de deelnemers te vragen wat hen is opgevallen
bij het invullen van de gevoelensmatrix uit de vorige module. Was het een
inspanning om de matrix in te vullen? Waren er dingen die opvallen?
Na de uitwisseling van ervaringen over de vorige module, starten we de
nieuwe module door het belang van communicatie aan te geven en we
verwijzen hierbij naar communicatie in woorden, maar ook naar de
verschillende mogelijkheden die aangeboden werden tijdens de opwarming.
Communicatie kan namelijk ook oog- of lichaamscontact klank of beweging
zijn.
We vragen we aan de deelnemers om individueel gedurende 5’ na te denken
over volgende 3 vragen:
- Welke manier van communicatie vond je tijdens de opwarming het
meest effectief?
- Nam je graag de leiding tijdens de communicatie of liet je jezelf graag
leiden?
- Welke manier van communicatie vond je onaangenaam en waarom?
Hierna bespreking in groep waarbij iedereen de antwoorden deelt met de rest
van de groep.
Pauze
Na de 1e deelronde wordt er een korte pauze van 15’ voorzien.
Structuur in LBMS
Na de pauze doen we een oefening met LBMS Shape waarbij we de
deelnemers uitnodigen om te spiegelen in verschillende vormen als volgt:
- We nodigen de deelnemers uit om 2-tallen te vormen en af te spreken
met mekaar wie de beweger is en wie de beweger zal volgen
- Vervolgens zetten we de muziek op en vragen we aan de bewegers om
eerst even vrij te bewegen
- Hierna nodigen we de volgers uit om zich te vervoegen bij de deelnemer
uit het gekozen 2-tal en de beweging van de beweger te gaan spiegelen.
We geven mee dat de volger niks dient te veranderen maar volledig de
beweger mag volgen gedurende een 5-tal minuten. We nodigen de
beweger uit om op dit moment te voelen in het eigen lichaam wat het
doet om gespiegeld te worden.
- Na deze 5 minuten vragen we aan de volger om de beweger te spiegelen
maar regelmatig een eigen beweging toe te voegen. Aan de beweger
vragen we om niet te spiegelen, maar enkel de eigen beweging te volgen.
We nodigen de beweger uit om op dit moment te voelen in het eigen
lichaam wat het doet om op deze manier gespiegeld te worden en of er
een verschil is. Dit doen we opnieuw gedurende 5 minuten.
- Na deze vorm van spiegelen vragen we aan de beweger om de eigen
beweging verder te zetten en aan de volger om enkel de eerste beweging
te volgen maar daarna volledig andere en eigen bewegingen te maken,
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maar wel in de ruimte van de beweger. We geen mee dat beiden op dat
moment voelen in het eigen lichaam wat deze oefening met hen doet.
Nadat we de 3 verschillende vormen van spiegelen geoefend hebben,
vragen we aan de 2-tallen om de rol van beweger/volger te wisselen en
herhalen we de 3 vormen van spiegelen.

Creatief moment of deelronde
Na de structuur is er een deelronde in groep waarbij we vragen om in
woorden weer te geven wat men heeft opgemerkt tijdens het bewegen. Wat
vond men het leukst? Wat waren de uitdagingen? Welke gevoelens kwamen
naar boven tijdens het spiegelen? Wat zijn de voorkeuren van de
verschillende vormen van spiegelen en is er een verschil qua beleving?
Pauze
Na de 1e structuur van de voormiddag wordt er een pauze van 1 uur voorzien.
Structuur in gesprekstherapie en LBMS
Tijdens deze structuur lichten we toe wat zelfexpressie-erkenning en
beïnvloeding is en wat het belang is van het observeren van het lichaam
wanneer iemand aan zelfexpressie doet.
We vragen opnieuw aan de deelnemers om 2-tallen te vormen en te oefenen
in zelfexpressie en erkennen. We nodigen hen uit om een positie aan te
nemen (staand-zittend-liggend) die ze aangenaam vinden en we geven aan de
2-tallen mee dat ze afspreken wie eerst gaat spreken en wie gaat erkennen en
vervolgens een gesprek te voeren over hun eerste ervaring als leider aan de
hand van een ervaring die hen altijd is bijgebleven. Degene die spreekt geven
we mee om tijdens het spreken goed bij zichzelf te blijven en te voelen in het
lichaam.
Aan degene die luistert vragen we om te observeren aan de hand van LBMS
Body en de ander te erkennen zonder veel woorden te gebruiken. We vragen
de luisteraars om het lichaam van de spreker te observeren als volgt:
- Hou oogcontact met de spreker tijdens het luisteren en observeer of de
spreker zelf oogcontact zoekt of niet
- Observeer de ademhaling van de spreker, is de ademhaling oppervlakkig
of diep, vanuit de buik of de keel?
- Wat is het tempo en de intonatie van de stem van de spreker?
- Zijn er pauzes tijdens het spreken of is er een stortvloed aan woorden
zonder onderbreking?
- Wat valt je op aan de lichaamshouding van de spreker in het algemeen,
Zit de spreker rechtop of gebogen? Leunt de spreker meer naar voor of
naar achteren?
- Beweegt de spreker met de armen of andere lichaamsdelen, is dat vooral
boven-onder of links rechts?
Na 20 minuten vragen we aan de deelnemers om te wisselen van partner en
op dezelfde manier als daarnet te oefenen met zelfexpressie en erkenning.
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Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
De deelnemers stelden heel wat vragen tijdens de introductie van deze
structuur. Vooral de manier van erkenning geven werd uitvoerig besproken.
Bij de deelnemers die voldoende tijd namen om aan Body Sensing te doen,
was er meer Directional Movement en waren er ook minder vragen of de
erkenning die ze gaven goed was. Een aantal deelnemers zaten in hun
verticale as en hadden heel sterk oogcontact, bij deze koppels merkte ik dat
de spreker na verloop van tijd met een gebogen rug ging zitten en zelfs op een
gegeven moment aangaven om van houding te veranderen naar liggende
houding. Bij de deelnemers die minder aan Body Sensing deden, waren er veel
meer vragen en viel het gesprek ook sneller stil. Bij alle deelnemers was het
vooral het bovenlichaam dat actief was, er werden veel handbewegingen
gemaakt om expressie te geven aan dat wat verbaal geuit werd. Na de
oefening gingen heel wat koppels spontaan rechtstaan en springen of
roterende bewegingen maken met armen en het bovenlichaam. Ook werden
de handen op de rug gelegd om vervolgens te stretchen. Ik heb daarom voor
de wissel van de koppels even wat muziek opgezet en de deelnemers
uitgenodigd om vrij te bewegen.
Creatief moment of deelronde
We vragen de deelnemers om in een cirkel te zitten en hun ervaringen te
delen. Wat voelden ze zelf tijdens het spreken? Wanneer voelden ze zich
erkend, wanneer niet? Hoe was het voor de luisteraars om te erkennen? Wat
viel hen op tijdens het observeren van het lichaam? Was het makkelijk of
voelde het als een inspanning? Was dit hetzelfde bij de 2 rollen?
Pauze
Na de 2e deelronde wordt er een korte pauze van 15’ voorzien.
Afronding
We nodigen de deelnemers uit in de cirkel en vragen hen om even na te
denken over wat de dag hun gegeven heeft en in 1 woord weer te geven wat
de rijkdom is van deze module. Als taak wordt er gevraagd om te oefenen met
het geven van erkenning tijdens de individuele vergaderingen die ze als leider
hebben met hun teamleden.
Eigen waarnemingen tijdens deze deelronde
De deelnemers gaven aan dat ze deze oefening heel verrijkend vonden. Ik
merkte dat deelnemers behoefte hadden om veel te gaan praten tijdens de
deelronde, dus ik nodigde hen uit om dit te doen maar voor zichzelf te gaan
voelen wat er gebeurde in het lichaam als iemand anders deelde. Hierdoor
gingen mensen in Me-2-Me maar ook weer sneller in Directional Movement,
terwijl de verbinding aan het begin van de deelronde minder aanwezig was. Ik
had zelf het gevoel dat er heel wat spanning ontstaan was in het lichaam van
een aantal deelnemers en dat het praten daarom meer geactiveerd werd.
Toen ik de focus terug naar het lichaam bracht, schudden deelnemers met
bepaalde lichaamsdelen en maakten ze terug meer oogcontact met de
anderen, ook al waren deze op dat moment aan het delen. Een aantal mensen
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stond ook rechtop en gingen zich strekken in de lengte of een roterende
beweging maken van het bovenlichaam van links naar rechts.
3.1.5 Module 5: Groepsdynamica
Icebreaker
We vragen aan de deelnemers om een ketting te vormen door in een cirkel te
komen staan en mekaar de hand te geven. Vervolgens vragen we om te
bewegen en door mekaar te lopen op muziek. We nodigen deelnemers uit om
onder mekaar door te bewegen en alles te doen wat mogelijk is zonder
daarbij de handen te lossen. Wanneer alle deelnemers als het ware in een
knoop in mekaar zitten, nodigen we de deelnemers uit om terug een cirkel te
vormen en dus de huidige vorm te ontwarren zonder dat daarbij de handen
gelost worden. Hierbij mogen woordelijke instructies gegeven worden door
de deelnemers.
Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Al bij het uitleggen van de oefening begonnen een aantal deelnemers te
lachen. Ook tijdens de oefening was er een lichte sfeer en bewogen de
deelnemers in mekaars ruimte zonder dat er spanning leek te ontstaan. Ik
vind deze oefening dan ook een goeie opwarmer omdat er heel veel gelachen
wordt. Een aantal deelnemers gaf ook aan dat de oefening hen aan hun
kindertijd deed denken. De Shape en Effort Qualities waren Shape Flow, Light
Weight en Free Flow en gebruik van Space was Indirect Space binnen de
kleine Kinesphere. Er was lichaamscontact en er werd spontaan ook klank
gemaakt doordat er gelachen werd.
Deelronde
We starten de deelronde door na te vragen wat de ervaringen zijn van de
deelnemers met het erkennen van de collega’s tijdens vergaderingen. Waar
liep men tegenaan? Was er een verschil merkbaar wanneer men focust op
erkennen van wat de ander deelt? Heeft men nog vragen hierover?
Vervolgens starten we de nieuwe module door aan te geven wat
groepsdynamica inhoudt en wat de verantwoordelijkheden zijn van de leider
ten aanzien van hun team om tot een betere samenwerking tussen teamleden
te komen. Dit doen we aan de hand van 10 tips:
- Werk samen met het team een gezamenlijk objectief en doelstellingen uit
- Zorg voor een veilige omgeving waarin teamleden mekaar vertrouwen en
risico’s durven nemen
- Promoot open en eerlijke communicatie die respectvol is
- Creëer een sfeer waarbij mensen zich zien als een belangrijke schakel in
de groep
- Erken ieder teamlid als uniek
- Stimuleer creativiteit en innovatie
- Creëer een omgeving waarbij teamleden zichzelf en hun werkwijzen in
vraag stellen zodat ze zichzelf continu verbeteren
- Zorg ervoor dat teamleden nemen zelf verantwoordelijkheid om
conflicten tussen collega’s op te lossen

Eindwerk Anja Driesmans – DBT 2013-2017
Dans- en Bewegingstherapie toepassen bij organisatorische veranderingen binnen bedrijven
51

-

Stimuleer de groep om samen beslissingen te nemen
Nodig mensen uit om zelf de leiding te nemen bij bepaalde taken en zet
autonomie en leiderschap van de leden in de verf
Vervolgens stellen we de deelnemers de volgende vragen:
- Hoe stel je je als leider op naar jouw teamleden toe?
- Durf je jezelf helemaal te tonen als leider naar je teamleden toe?
- Vraag je vaak feedback aan medewerkers over jouw leiderschapsstijl?
We geven de deelnemers 5’ tijd om individueel over de vragen na te denken
waarna we in groep de antwoorden van ieder delen met de groep.
Pauze
Na de 1e deelronde wordt er een korte pauze van 15’ voorzien.
Structuur in interactiedrama
Voor deze structuur hebben we de Axenroos terug bestudeerd via de website
http://www.socialeeconomie.be/sites/default/files/4.1.2.1.%20Ken%20jezelf_
deel_axenroos.pdf.
Na de pauze starten we terug met een toelichting van de Axenroos door aan
te geven wat de verschillende Axen betekenen en hoe we ze gebruiken in
communicatie. Elke Ax wordt verduidelijkt aan de hand van een voorbeeld.
Vervolgens vragen we de deelnemers een thema op het werk voor te stellen
dat hen nauw aan het hart ligt om een discussie te starten. We laten deze
discussie gedurende 10 minuten plaatsvinden en nodigen iedereen uit om
een standpunt in te nemen zodat iedereen een actieve rol heeft in het
gesprek en zijn eigen standpunt heeft verdedigd.
Vervolgens leggen we 6 A4 papieren op de grond waarop de verschillende
Axen van de Axenroos weergegeven zijn:
- Aanvallen
- Verdedigen
- Houden
- Lossen
- Geven
- Aannemen
We nodigen de deelnemers uit om na te denken over de houding die ze
hadden tijdens de discussie en om daarna beurt om beurt een plek in te
nemen bij het A4 papier dat past bij de eigen houding. De deelnemer die aan
de beurt is, licht eerst toe waarom hij of zij vindt dat ze de specifieke houding
aannam en wat dit deed met de discussie in de groep. Vervolgens wordt er
gevraagd of hij of zij na afloop een andere plek zou innemen om de discussie
op een andere manier te laten verlopen en waarom.
De andere deelnemers doen hetzelfde tot iedereen aan de beurt is geweest.
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Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Bij het uitleggen van deze structuur waren de deelnemers enorm gefocust. Ze
zaten in hun verticaliteit en stelden heel wat vragen. Het bovenlichaam van
het merendeel van de deelnemers bewoog zeer expressief toen vragen
gesteld werden. Omdat mensen bewust waren dat hun houding geobserveerd
werd tijdens de discussie, merkte ik dat een aantal mensen in Retreating
gingen terwijl hun lichaam (gezicht, hals) erg geactiveerd werd tijdens de
discussie. Toch gingen deze deelnemers zich in eerste instantie niet in de
ruimte van Houden zetten, maar in de ruimte van Verdedigen. Ik heb dit
tijdens de oefening niet gecorrigeerd, maar nodigde de deelnemers uit om in
het lichaam te voelen of hun positie klopte. Veel deelnemers veranderden
over de verschillende posities heen omdat ze niet zeker waren wat ze precies
voelden tijdens de discussie. Er werd ook vaak aan mij gevraagd om te
bevestigen of het correct was, waar ik niet op inging maar waarop ik opnieuw
uitnodigde om van positie te veranderen en te voelen in het lichaam tot het
klopte voor hen. Wat me opviel waren de Effort Qualities tijdens het bewegen
van positie: deze waren vooral Strong Weight en Bound Flow. Het Time aspect
kwam ook duidelijk naar voor, het veranderen van positie versnelde doorheen
de oefening. Er werd eveneens bewogen tussen de verschillende posities in
Direct Space. Het gevoel dat ik erbij kreeg was dat de deelnemers zichzelf
probeerden te overtuigen van hun ‘juiste’ positie. Ik bleef daarom de
deelnemers uitnodigen om te voelen in hun lichaam als ze van positie
veranderden.
Creatief moment of deelronde
Na de structuur is er een deelronde in groep waarbij we vragen om in
woorden weer te geven wat men heeft opgemerkt tijdens het bewegen. Is het
duidelijk vanuit welke positie men beweegt? Zijn er bepaalde posities die
goed werken in combinatie? Wat was de reden dat men eventueel van positie
veranderde?
Pauze
Na de 1e structuur van de voormiddag wordt er een pauze van 1 uur voorzien.
Structuur in LBMS
Na de middagpauze starten we terug met een structuur in LBMS Body en
modes of Shape change als volgt:
- 10’ Me-2-Me:
- 5’ met gesloten ogen de eigen bewegingen doen terwijl we hen
vragen te focussen op de ademhaling
- 5’ later vragen we om de ogen te openen en de eigen beweging te
blijven maken maar ook te observeren hoe de anderen bewegen
zonder de eigen beweging te veranderen
- 20’ Directional Movement:
- brugje maken naar andere deelnemer en in 2-tallen mekaar laten
inspireren om eigen beweging te veranderen zonder volledig te
spiegelen
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de huidige 2-tallen maken een brugje naar 2 andere deelnemers en
elkaar laten inspireren om eigen beweging te veranderen zonder
volledig te spiegelen
de huidige 4-tallen maken een brugje naar 4 andere deelnemers en
krijgen dezelfde vraag als voorgaande en dit proces herhalen we tot
iedereen bij elkaar staat als 1 groep

10’ Shaping:
- 5’ met gesloten ogen de laatste beweging doen terwijl we hen vragen
te focussen op de ademhaling
- 5’ later vragen we om de ogen te openen en de beweging van de
groep vloeiend in elkaar te laten overlopen om een groepsbeweging
te creëren

Creatief moment of deelronde
Na de structuur is er een deelronde in groep waarbij we vragen om in
woorden weer te geven wat men heeft opgemerkt tijdens het bewegen. Heeft
men een voorkeur voor Me-2-Me, Directional Movement of Shaping? Wat zijn
de uitdagingen die men tegenkwam tijdens het bewegen?
Pauze
Na de 2e deelronde wordt er een korte pauze van 15’ voorzien.
Afronding
We vragen de deelnemers om in een cirkel te zitten en vervolgens na te
denken over wat de dag hun gegeven heeft. Op welke manier kunnen ze deze
kennis integreren op hun werk? Kan deze module hen ondersteunen in hun
rol als leider op het werk en indien ja, op welke manier? Als taak wordt er
gevraagd om voor zichzelf te observeren welke positie men als leider het
vaakst inneemt (aanvallen, verdedigen, houden, lossen, geven of accepteren)
en te gaan oefenen met die positie die men het minst vaak inneemt.
Eigen waarnemingen tijdens deze deelronde
De deelnemers hadden heel wat vragen over de oefening met de Axenroos en
dan vooral hun eigen bewegingen. Ik gaf aan dat het bewegen van positie iets
doet met de energie van de groep en vroeg hen de ogen te sluiten en te
voelen in hun lichaam hoe het was om deze groepsdiscussie te doen en
vervolgens de ruimte te krijgen om van positie te veranderen. Ik vroeg hen om
dit niet te bespreken maar om na 5’ de ogen te openen, mekaar de hand te
geven en oogcontact te maken met ieder lid van de groep in de Chace cirkel.
Hierdoor ontstond er terug Directional Movement in de groep. De deelnemers
namen veel tijd voor het oogcontact, een aantal deelnemers ging alle
deelnemers zelfs meerdere keren af om oogcontact te maken. Dit gebeurde in
stilte, zonder dat de deelnemers hiertoe specifiek uitgenodigd werden. Ik
voelde op dat moment zelf een grote verbinding met de groep.
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3.1.6 Module 6: Vertrouwen
Icebreaker
Opwarming aan de hand van LBMS Shape en het verkennen van de kinesfeer.
We nodigen de deelnemers uit om een plek in te nemen in de ruimte die
prettig voelt. Dit kan liggend, zittend of staand zijn. Vervolgens nodigen we de
deelnemers uit om zich in te beelden dat ze een grote bubbel rond zich
hebben die beweeglijk is. Vervolgens nodigen we hen uit om te bewegen in
deze grote bubbel en ook de randen van de bubbel af te tasten.
We doen hetzelfde met de midden kinesfeer dus nodigen uit om de bubbel
wat de verkleinen en ook in deze kleinere ruimte te bewegen en met de
handen en voeten af te tasten waar deze ruimte eindigt.
Tot slot nodigen we de deelnemers uit om de bubbel nog kleiner te maken tot
dicht tegen het lichaam en ook in deze kleine kinesfeer te bewegen alsook
met de handen en benen af te tasten waar deze bubbel eindigt.
Deelronde
We starten de deelronde door te bevragen hoe het oefenen met de Axenroos
uit de vorige module is verlopen? Was dit een makkelijke opdracht? Hoe werd
dit ervaren bij hun medewerkers? Zijn er hier nog vragen over?
Vervolgens lichten we de nieuwe module toe door te bevragen wat
vertrouwen betekent voor de deelnemers. Dit doen we aan de hand van
volgende vragen:
- Wat betekent vertrouwen voor jou?
- Wat heb je nodig om anderen te kunnen vertrouwen?
- Zijn er situaties uit het verleden waarbij je het vertrouwen in anderen
hebt verloren?
We geven de deelnemers 5’ tijd om individueel over de vragen na te denken
waarna we in groep de antwoorden van ieder delen met de groep.
Eigen waarnemingen tijdens deze deelronde
De vraag over de ervaringen met het oefenen met de Axenroos bracht de
groep onmiddellijk in beweging. Een aantal mensen hadden nood aan het
delen van hun ervaringen en gaven aan dat ze hier heel wat inzichten door
krijgen maar dat het ook moeilijk is om hiermee aan de slag te gaan. Ik heb de
deelnemers hierop uitgenodigd om de ogen te sluiten en te voelen in hun
lichaam waar het aangenaam is. Vervolgens vroeg ik hen om te gaan naar de
plek in het lichaam die als moeilijk zijn aanvoelde en er rustig naartoe te
ademen. Vervolgens nodigde ik hen uit naar de plek te gaan waar het
aangenaam voelde en gaf ik aan dat deze plek altijd toegankelijk was in hun
lichaam. Ik zag na deze interventie dat de deelnemers hun Body Weight meer
naar beneden verplaatsten en ook meer focusten op hun voeten. Ik was op
dat moment blij dat we op deze manier de pauze in konden gaan omdat we
een oefening zouden doen met LBMS Body na de pauze waarbij het belangrijk
was dat mensen goed gegrond waren.
Pauze
Na de 1e deelronde wordt er een korte pauze van 15’ voorzien.
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Structuur in LBMS
Na de pauze doen we een structuur in LBMS Body waarbij we werken met de
ruggengraat en de halswervels. We nodigen de deelnemers uit om in 2-tallen
te werken waarbij telkens 1 iemand beweegt en de ander de bewegingen van
de ander volgt:
- 10’: 1 persoon buigt ruggenwervel per ruggenwervel naar beneden en
voorover terwijl de ander met de hand de ruggenwervels aanraakt van
beneden naar boven en ook de halswervels aanraakt
- 10’: de duo’s wisselen en nu wordt de beweger degene die de
bewegingen van de ander volgt
Na deze oefening doen we een structuur in LBMS Effort waarbij we met
gewicht werken door opnieuw de deelnemers uit te nodigen om 2-tallen te
vormen en met de rug tegen mekaar te zitten.
Vervolgens laten we de deelnemers bewegen als volgt:
- 10’: de 2-tallen spelen met gewicht naar voor en naar achter en we
nodigen de deelnemers uit hun gewicht te geven aan de ander en te gaan
verkennen en op een spelende manier mekaars grenzen te verkennen
- 10’: we nodigen de deelnemers uit om ook links en rechts mee te nemen
bij het geven van gewicht aan de ander en opnieuw te gaan verkennen
- 10’: we nodigen de deelnemers uit om volledig vrij te gaan spelen met het
gewicht van hun eigen lichaam t.o.v. dat van de ander maar wel nog
steeds vanuit de rug
Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Bij de start van deze oefening vond ik het belangrijk om mensen goed in hun
lichaam te hebben dus ik zette even wat muziek op met repetitieve
drumklanken waarbij ik de deelnemers uitnodigde om te focussen op het
onderlichaam, de voeten, de onderkant van de voeten en ik vroeg hen om
stampende bewegingen te maken op de grond. Ik merkte na deze oefening
dat de energie vooral in het onderlichaam zat. Tijdens de oefening met het
aanraken van de ruggenwervels, heb ik gevraagd aan de deelnemers om de
oefening traag te doen en goed af te stemmen op het lichaam van de ander
omdat ik een aantal deelnemers zag verstijven en leken te schrikken van de
aanrakingen. Daarna verliep het contact wat makkelijker en leken de
schouders te zakken van de deelnemers. Bij de 2e oefening met het spelen van
gewicht, merkte ik minder spanning in het bovenlichaam van de deelnemers
en werd de sfeer ook lichter. Er werd gelachen en er was meer Directional
Movement contact merkbaar want koppels bespraken met mekaar wat
comfortabel voelde. Er was 1 koppel dat leek te worstelen met het verschil in
grootte en 1 persoon gaf meer gewicht aan de ander waardoor het voor de
ander zwaar werd. Ik nodigde hen uit om in woorden te bespreken met
mekaar welke houding comfortabel was voor beiden. Hierna was het gewicht
meer verdeeld over beide personen.
Creatief moment of deelronde
Na de structuur is er een deelronde in groep waarbij we vragen om in
woorden weer te geven wat men heeft opgemerkt tijdens het bewegen. We
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vragen of het aangenaam of eerder spannend aanvoelde. We vragen hen aan
te geven wat het meest aangenaam was, gewicht geven of het gewicht van de
ander ontvangen. We bevragen ook hoe het contact rug-aan-rug was.
Pauze
Na de 1e structuur van de voormiddag wordt er een pauze van 1 uur voorzien.
Structuur in interactie-drama
Voor deze structuur hebben we de Axenroos terug bestudeerd via de website
http://www.socialeeconomie.be/sites/default/files/4.1.2.1.%20Ken%20jezelf_
deel_axenroos.pdf.
Na de middagpauze verwelkomen we de deelnemers terug in de zaal en
lichten we de intrapsychische model toe. We herhalen eerst de Axenroos uit
de vorige module en lichten toe hoe deze op intrapsychisch vlak ook van
toepassing is.
Na de uitleg van het model vragen we aan de deelnemers om even tijd te
nemen om na te denken over de volgende vragen:
- Hebben jullie soms last van bepaalde stemmetjes?
- Wat komen deze stemmetjes je vertellen?
- Wat zou de functie kunnen zijn van deze stemmetjes?
We vragen hen om 2-tallen te vormen en de antwoorden in deze 2-tallen te
bespreken. Hierbij nodigen we de deelnemers uit om eerst de partner te laten
spreken en achteraf ook zelf aan te geven of de situering van het stemmetje
op het model volgens hen klopt.
Hierna vragen we aan de 2-tallen om over een situatie te vertellen op het
werk die moeilijk was aan de partner. Hierbij gaat de verteller vooral focussen
op het eigen gedrag tijdens deze situatie. De partner die luistert plaatst
daarna het gedrag van de verteller op het intrapsychisch model en samen
bespreken ze of het klopt.
Creatief moment of deelronde
Na de structuur laten we de deelnemers in een cirkel nabespreken hoe het
was om deze oefening te doen. Zijn er bepaalde inzichten ontstaan,
Pauze
Na de 2e deelronde wordt er een korte pauze van 15’ voorzien.
Afronding
We vragen de deelnemers om in een cirkel te zitten en in 1 beweging weer te
geven wat de module heeft toegevoegd aan hun rol als leider. Zijn er
bepaalde ervaringen die ze verder wensen uit te diepen? Wat kan men
veranderen in hun rol als leider op het werk aan de hand van deze module?
Als taak wordt er gevraagd om te oefenen in LBMS effort Weight Sensing. We
lichten dit toe door aan te geven dat de deelnemers zich kunnen focussen op
de zitbotjes wanneer men de wekelijkse afstemmingsvergaderingen doet met
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de medewerkers en dat ze op deze manier proberen om met hun volledige
gewicht aanwezig te zijn in de vergadering. Vervolgens vragen we hen om ook
te oefenen met het intrapsychische model van de Axenroos.
3.1.7 Module 7: Verbinding: hoe ga ik als leider in verbinding met anderen?
Icebreaker
Opwarming met LBMS Body.
We nodigen de deelnemers uit op hun eigen tempo rond te wandelen in de
zaal en aan te voelen of ze de verbinding kunnen voelen met hun lichaam. Zijn
alle lichaamsdelen wakker? Voelen deze warm aan? We nodigen de
deelnemers uit om met de aandacht naar de voeten te gaan en de voeten
wakker te maken door op de grond te stampen, te schudden, te strelen met
de handen of te bewegen over de vloer. Vervolgens laten we de deelnemers
hetzelfde doen met de enkels, de onderbenen, de knieën, de bovenbenen, het
bekken, de rug, de buik, ruggengraat, de armen, handen, hals, keel en hoofd
tot aan de kruin.
Vervolgens nodigen we de deelnemers uit om de verbinding te maken tussen
het hoofd en de staart door de ruggengraat in een golvende beweging te
brengen. Vervolgens nodigen we de deelnemers uit om ook de armen en de
benen in de golvende beweging te betrekken door het beeld van de zeester
mee te geven. Deze Core Distal beweging blijven we gedurende 10 minuten
doen.
Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Ik had op voorhand getwijfeld om deze oefening te doen als opwarming
omdat het beeld van een zeester misschien tot een bepaalde gêne zou leiden
bij het bewegen. Dit bleek echter niet het geval. De uitnodiging was dat de
deelnemers vrij konden bewegen om hun lichaam op te warmen en ik merkte
dat de verschillende deelnemers hun eigen manier hierin zochten en niet
gingen spiegelen wat de anderen deden. Een aantal deelnemers sloot de ogen
ook en tegen het einde van de structuur had iedereen de ogen dicht. Er
ontstond ook een Shape Flow tijdens het bewegen in de Core Distal. De
bewegingen waren Sustained, Free Flow en Light Weight. Ik voelde zelf op dat
moment een sterke verbinding met de groep.
Deelronde
We starten de deelronde door te bevragen hoe het was om te oefenen met
Weight Sensing uit de vorige module. Merken ze een verschil wanneer ze hun
eigen gewicht voelen in contact met anderen? Was het mogelijk om én te
focussen op het eigen lichaam én aanwezig te zijn bij de anderen of was het
eerder een of-of verhaal? Ook peilen we naar de ervaringen met het oefenen
met het intrapsychische model van de Axenroos.
Hierna lichten we het belang van verbinding toe binnen de context van hun
rol als leider op het werk. We starten de nieuwe module door te bevragen wat
verbinding betekent voor de deelnemers aan de hand van volgende vragen:
- Wat betekent verbinding voor jou persoonlijk als leider?
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-

Wat zijn volgens jou de vereisten om in verbinding te gaan met je
medewerkers?
Wat zijn de uitdagingen om met je medewerkers in verbinding te gaan of
te blijven, waar loop je tegenaan als leider?

We geven de deelnemers 5’ tijd om individueel over de vragen na te denken
waarna we in groep de antwoorden van ieder delen met de groep.
Pauze
Na de 1e deelronde wordt er een korte pauze van 15’ voorzien.
Structuur in Bartenieff Fundamentals
Na de pauze doen we een structuur in Bartenieff Fundamentals Body
Connectivity als volgt:
We nodigen de deelnemers uit om 2-tallen te vormen en af te spreken wie
van de 2 de beweging zal starten, deze persoon gaat op de grond liggen terwijl
de partner langs hem of haar zit.
Vervolgens vragen we aan de deelnemers om volgende oefeningen te doen:
- 10’: de beweger ademt op eigen tempo om support te vinden vanuit het
centrum van het eigen lichaam. De partner legt de hand op het lichaam
(borstkas en sacrum) om de ademhaling te ondersteunen.
- 10’: de beweger brengt boven- en onderlichaam heel langzaam naar
mekaar toe totdat knieën tegen ellenbogen komen en brengt ze dan
opnieuw langzaam uit mekaar tot armen en benen gestrekt zijn. De
partner ondersteunt deze beweging door achter het lichaam te zitten van
de beweger en ondersteuning te bieden aan armen en benen. Deze
oefening wordt een aantal keren herhaald.
- 10’: de beweger maakt een Diagonale spiraalbeweging waarbij hij of zij
vanuit de armen vertrekt en volledig door rolt tot de benen ook mee
draaien. Dit gebeurt zeer traag en de partner ondersteunt de armen en
benen van de beweger tijdens dit proces. Hierna rolt de beweger vanuit
de benen terug spiraalsgewijs open totdat ook armen volledig terug open
op de grond ligt. Deze beweging wordt eveneens ondersteunt door de
partner en wordt een aantal keer herhaald.
Nadat de 3 bewegingen uitgevoerd zijn, wisselt men binnen het 2-tal en
worden de 3 bewegingen opnieuw uitgevoerd door de andere deelnemer.
Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Deze structuur was heel verschillend van deelnemer tot deelnemer. Er waren
koppels die blokkeerden en ook aangaven dat ze de oefening niet wilden
doen, hetgeen ik ondersteunde maar ik vroeg hen wel de ogen te sluiten en te
observeren wat er in het lichaam gebeurde. Een 2e groep deelnemers ging
meteen de oefening in, ze vroegen wel geregeld bevestiging aan me of de
oefening goed uitgevoerd werd. Op dat moment, bracht ik de aandacht terug
naar het koppel en gaf wat bijkomend uitleg, waardoor het koppel meer in
Directional Movement ging. Een 3e groep deelnemers ging meteen de
oefening in met mekaar en bleven in Directional Movement. Ze stemden af op
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mekaar (met of zonder woorden) en zochten zelf naar manieren om de
oefening te doen. Ik vond het moeilijk om deze 3 groepen tegelijk te
ondersteunen in deze structuur omdat ze heel verschillend reageerden op de
structuur.
Creatief moment of deelronde
Na deze structuur is er een deelronde in de 2-tallen die de oefening
uitgevoerd hebben waarbij we vragen om in woorden weer te geven wat men
heeft opgemerkt tijdens het bewegen.
Pauze
Na de 1e structuur van de voormiddag wordt er een pauze van 1 uur voorzien.
Structuur in Sound, Movement & Touch
Na de middagpauze gaan we verder met een oefening in Sound, Movement &
Touch waarbij we voornamelijk Sound gebruiken. We lichten eerst het gebruik
van de stem toe als een manier om woorden te vormen maar ook klanken te
maken en herinneren de deelnemers aan hun pre-verbale verleden door een
aantal klanken van baby’s te maken. We geven nog mee dat het gebruik van
stem als volwassene spannend kan overkomen en bevragen dit even bij de
deelnemers voor we starten.
Dan nodigen we de deelnemers uit om in een cirkel te staan, de ogen te
sluiten en beurt om beurt 1 klank te maken die weergeeft hoe ze zich op dat
moment voelen. We vragen dat de deelnemers telkens de klank herhalen van
degene die aan de beurt is tot alle deelnemers in de cirkel hun klank gemaakt
hebben.
Wanneer iedereen aan de beurt is geweest, blijven we in de cirkel staan en
vragen we om de verbinding te maken tussen alle deelnemers door mekaar de
hand te geven. Op deze manier doen we vervolgens een mantra waarbij we
de deelnemers vragen te Chanten met gesloten ogen en te focussen op
bepaalde klanken die ze tijdens het Chanten maken. We starten zelf met de Aklank en brengen hier wat variatie in tot de groep zelf het Chanten
overneemt.
Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Ik merkte een verandering in de Shape Qualities van Me-2-Me naar
Directional Movement en Shape Flow doorheen de oefening. Het geven van
mekaars hand had een invloed op de deelnemers die moeite hadden met het
maken van klank want ze maakten meer en harder geluid. De hand van de
ander leek een ondersteuning te zijn voor een aantal deelnemers en de groep
ging in Shape Flow tijdens het Chanten aan het eind. Klanken gingen spontaan
in mekaar over en het werd een groepsgebeuren waarbij ik zag dat de
bovenarmen en schouders van een aantal deelnemers ontspanden.
Deelronde
We vragen de deelnemers om in een cirkel te zitten en hun ervaringen te
delen tijdens het Chanten. Hoe was het om hun stem te gebruiken? Konden ze
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de verbinding voelen met anderen tijdens het Chanten? Waren er bepaalde
klanken die meer aanspraken dan anderen?
Pauze
Na de 2e deelronde wordt er een korte pauze van 15’ voorzien.
Afronding
Aan het eind van deze module bevragen we de deelnemers over hun
ervaringen tijdens de dag. Is er iets veranderd in hun inzichten wat connecties
betreft? Wat hebben ze geleerd en wat nemen ze mee in hun rol als leider?
Als taak vragen we aan de deelnemers om na te gaan wat hun medewerkers
nodig hebben om de connectie te kunnen maken met hun leider. We vragen
ook om stil te staan met wat ze zelf nodig hebben om deze connectie te
maken.
Eigen waarnemingen tijdens de deelronde
Tijdens de deelronde werd er automatisch gedeeld over de structuur met
Bartenieff Fundamentals Body Connectivity. De deelnemers uit de 1 e groep
die blokkeerden tijdens de oefening, gaven aan dat ze dit moeilijk vonden
maar dat ze veel ondersteuning voelden tijdens het Chanten dus dat het een
goeie aansluiting was. Ik vroeg daarom hoe dit voor de andere deelnemers
aanvoelde. Er ontstond hierop spontaan een delen van ervaringen waarbij
bepaalde deelnemers tips gaven aan anderen over de fysieke
gewaarwordingen tijdens de oefening. Het maken van contact met de ander
(Directional Movement) en het afstemmen op mekaar (in woorden of door te
vragen contact te maken met bepaalde lichaamsdelen) kwam hier sterk
naarvoor.
3.1.8 Module 8: Commitment: hoe betrokken ben ik als leider bij m’n
medewerkers?
Icebreaker
Deze laatste module start met een stiltemeditatie waarbij we de deelnemers
uitnodigen om plaats te nemen op stoelen die in cirkelvorm geplaatst zijn.
We nodigen de deelnemers uit om goed rechtop te zitten om de verticaliteit
van het lichaam te behouden en de voeten plat op de grond neer te zetten.
We vragen hen de armen te laten rusten op de benen met de handpalmen
naar boven. We vragen hen tot slot om duim en wijsvingers aan beide handen
tegen mekaar te houden en rustig te ademen. We geven mee dat de
stiltemeditatie 20 minuten zal duren en nodigen de deelnemers uit om te
accepteren wat is tijdens de meditatie. Als er gedachten komen, vragen we
om deze te accepteren en zich niet ertegen te verzetten.
Wanneer de 20’ voorbij zijn, beëindigen we de meditatie door het geluid van
een klankschaal te laten horen.
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Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Tijdens de stiltemeditatie merkte ik dat mensen meer in hun gewicht zakten
op de stoel. Omdat er geen geluid gemaakt werd, is deze setting ook
makkelijker in te zetten in een bedrijf waar mogelijks andere mensen
aanwezig zijn in vergaderzalen in de buurt. Een aantal deelnemers gaf aan dat
deze meditatie gerust wat langer had mogen duren. Er ontstond Active
Stillness en mensen bleven stil ook na de meditatie.
Deelronde
We starten de deelronde door te bevragen wat de ervaringen zijn van de
deelnemers met de taken die ze meekregen uit de vorige module. Was het
mogelijk voor hen om zich te connecteren met hun medewerkers? Was de
connectie bij alle medewerkers dezelfde of waren er verschillen? Waren er
bepaalde momenten dat het moeilijker of makkelijker was om de connectie te
maken?
Hierna starten we de nieuwe en laatste module door het belang van
betrokkenheid toe te lichten en dit elke dag opnieuw omdat dit als leider van
je verwacht wordt. We bevragen dit thema door aan de deelnemers de
volgende vragen te stellen:
- Wat betekent betrokkenheid voor jou als leider?
- Wat heb je zelf nodig om betrokken te zijn bij je medewerkers.
- Wat zijn de uitdagingen die je tegenkomt om betrokken te zijn of te
blijven met je medewerkers?
De deelnemers denken eerst 5’ individueel na over de vragen, hierna is er een
bespreking in groep waarbij iedereen de antwoorden deelt met de groep.
Pauze
Na de 1e deelronde wordt er een korte pauze van 15’ voorzien.
Structuur in LBMS
Na de pauze doen we een oefening van 40’ in LBMS Shape met behulp van
oogcontact. We lichten deze oefening toe en nodigen de deelnemers uit om
te bekijken wat mogelijk is voor hen en om een open en ontspannen houding
aan te nemen. We laten hen echter wel de mogelijkheid om uit oogcontact te
gaan indien het contact te intens aanvoelt en hun lichaam te geven wat nodig
is om tijdens de oefening een ontspannen houding aan te kunnen nemen.
We nodigen de deelnemers uit om 2-tallen te vormen waarbij men
oogcontact gaat maken met de ander als volgt:
- 20’: 1 persoon gaat liggen op de grond terwijl de andere persoon langs
hem of haar zit en gedurende 10 minuten is er oogcontact tussen de 2. Er
wordt aangegeven dat wanneer het contact moeilijk wordt, om een
andere houding uit te proberen maar tegelijk te proberen niet uit contact
te gaan
- 20’: de 2-tallen veranderen van houding dus degene die de 1e keer zat,
gaat nu liggen op de grond terwijl de andere persoon langs hem of haar
zit. Gedurende 10 minuten is er opnieuw oogcontact tussen de 2.
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Eigen waarnemingen tijdens deze structuur
Ik merkte bij een aantal deelnemers dat het maken van oogcontact gedurende
lange tijd het lichaam activeerde. Er waren mensen die rood aanliepen in het
gezicht, zweetten en spanning leken op te bouwen in bepaalde lichaamsdelen.
Een aantal deelnemers ging ook regelmatig terug naar Me-2-Me om de
oefening te kunnen afmaken. Ik nodigde mensen ook uit om hun lichaam
zachtjes te bewegen wanneer ze spanning voelden terwijl ze probeerden in
contact te blijven. Er kwamen emoties naar boven bij een aantal deelnemers:
wanneer er tranen ontstonden bij 1 van de deelnemers, ontstonden er vaak
ook tranen bij de andere persoon waarmee ze een koppel vormden. Wat me
echter het meest opviel waren de gezichtsuitdrukkingen bij bepaalde
deelnemers. Het leken bijna andere mensen te zijn want ik zag veel
verzachting in de ogen van een groot aantal deelnemers. Gezichten leken op
bepaalde momenten niet meer op de gezichten van de deelnemers.
Creatief moment of deelronde
Na deze oefening vragen we aan de 2-tallen om te delen hoe de ervaringen
beleefd werden. We stellen een aantal vragen om dit deelmoment te
ondersteunen. Wat merkte men op tijdens het oogcontact en was er een
verschil in beleving bij het zitten of liggen op de grond? Was het makkelijk om
te ontspannen of lukte dit niet altijd?
Eigen waarnemingen tijdens deze deelronde
Een aantal deelnemers gaven aan dat ze sterke emoties ervaarden tijdens de
oefening en dat ze deze makkelijk konden uiten, hetgeen ze in deelrondes
moeilijker konden. Er waren ook deelnemers die aangaven gezichten van
familieleden te zien nadat ze een tijdje in de ogen keken van hun partner.
Tijdens het delen hiervan, ging het lichaam van deze deelnemers in Retreating
maar toen ik hun expressie erkende, gingen ze terug naar Opening en deelden
ze de details van hun ervaringen.
Pauze
Na de 1e structuur van de voormiddag wordt er een pauze van 1 uur voorzien.
Structuur in LBMS
Na de pauze nodigen we de deelnemers terug uit in de zaal en is er een
structuur in LBMS waarbij we verschillende oefeningen doen met de LBMS
Stable State als volgt:
- We nodigen de deelnemers uit om een plek te nemen in de ruimte die
aangenaam voelt, op eigen tempo door te ruimte te wandelen in een
ontspannen houding, waarbij we hen vragen op eigen tempo te ademen
- Vervolgens vragen we aan de deelnemers om de bewegingen die we
maken om de verschillende vormen van de LBMS Stable State toe te
lichten, na te doen, met name:
▪ Light & Indirect: we maken de beweging van een vlieger die in de
lucht vliegt, van een vlinder die in de lucht vliegt en doen een
jongleur na die z’n ballen in de lucht gooit. We doen elke beweging
eerst voor, vragen dan aan de deelnemers om voor zichzelf de
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▪

▪

▪

beweging te maken en herhalen dan een aantal keer voor we met de
volgende beweging starten.
Light & Direct: we maken de beweging van het aaien van een kitten,
van het blazen op een blad, van het voorzichtig uit de kast halen van
waardevol porselein. We doen elke beweging eerst voor, vragen dan
aan de deelnemers om voor zichzelf de beweging te maken en
herhalen dan een aantal keer voor we met de volgende beweging
starten.
Strong & Indirect: we maken de beweging van een piraat die zich
nieuw land toe-eigent, van een oorlogsheld die klaarstaat om de
vijand aan te vallen. We doen elke beweging eerst voor, vragen dan
aan de deelnemers om voor zichzelf de beweging te maken en
herhalen dan een aantal keer voor we met de volgende beweging
starten.
Strong & Direct: we maken de beweging van iemand die roept ‘Hier
ben ik!’, het inslaan van een stok in de grond met een hamer, van een
leider die heel duidelijk ‘nee’ zegt. We doen elke beweging eerst
voor, vragen dan aan de deelnemers om voor zichzelf de beweging te
maken en herhalen dan een aantal keer.

Deelronde
Na deze oefening vragen we aan de deelnemers om in groep hun ervaringen
te delen. Welke Stable State vond men het aangenaamst om te doen? Was er
een verschil in de beweging? Wat zijn de kwaliteiten van de Stable State en op
welke manier kunnen ze van toepassing zijn in hun werk als leider?
Pauze
Na de 2e deelronde wordt er een korte pauze van 15’ voorzien.
Afronding
We vragen de deelnemers om in een cirkel te zitten en vervolgens na te
denken over wat de module hun gegeven heeft. Hebben ze doorheen het
traject voldoende inzichten en ondersteuning gekregen en wat kunnen ze
meenemen in hun werk als leider? Als taak wordt er gevraagd om voor
zichzelf na te gaan in welke mate dit traject een verandering betekent heeft
en een duidelijke focus te formuleren met concrete veranderingen in hun
leiderschapsstijl. Omdat dit de laatste module is van het leiderschapstraject
wordt ook de mogelijkheid van voortgezette coaching na het
leiderschapstraject geboden en wordt kort toegelicht wat het objectief is.
Eigen waarnemingen na dit traject
Ik merkte aan de deelnemers een grote bereidheid om te delen wat er in zich
leeft doorheen de verschillende modules. De Shape en Effort Qualities
veranderden van Me-2-Me naar Directional Movement en zelfs Shape Flow en
de Effort Qualities werd meer Light Weight en Free Flow. Voorts is het gebruik
van Time tijdens het spreken meer Sustained en het gebruik van Space meer
Direct. Er is wel een groot verschil waar te nemen tussen de deelnemers voor
wat Body Connectivity betreft en ik merkte zelf dat ik hierdoor dacht aan het

Eindwerk Anja Driesmans – DBT 2013-2017
Dans- en Bewegingstherapie toepassen bij organisatorische veranderingen binnen bedrijven
64

maken van subgroepen zodat iedereen aan z’n eigen tempo zou kunnen
verder groeien. Hier kwam een eigen verlangen vanuit mezelf naar voor dus ik
heb geen subgroepen gemaakt maar wel nota’s gemaakt voor mezelf die
belangrijk zijn voor de coaching die voorgesteld werd. Een groot aantal
deelnemers ging in op de mogelijkheid van individuele coaching terwijl hier
aan het begin van het traject nog een grote weerstand tegen bestond.
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3.2

Voortgezette coaching na het leiderschapstraject:

Voor de start van de voorgezette coaching vond ik het artikel Eddy M. & –Davison D. (2010).
Journeying as Amateur and Professional – A Somatic Movement Approach. Retrieved from
https://antropologiaeteatro.unibo.it/article/download/6267/6046/ zeer interessant omdat
ik merkte dat er een groot onderscheid was in de persoonlijke problematieken van bepaalde
deelnemers tijdens het traject. Dit artikel is gebaseerd op de Somatic Movement Approach
die traumagericht is. Mij gaf het ondersteuning omdat ik wilde vermijden dat we te snel in
diepe processen zouden terechtkomen.
De voortgezette coaching na het leiderschapstraject wordt eveneens gefraseerd en bestaat
uit volgende onderdelen:
- Intakegesprek: bevragen welke thema’s uit het leiderschapstraject het meest
aanspraken of waar men tegenaan liep en of ze hieraan willen werken tijdens de
voortgezette coaching
- 5 of 10 individuele sessies van 1 uur
- Verslaggeving door de coach na elke sessie
- Tussentijdse evaluatie met de deelnemer na 5 sessies
- Eindevaluatie met de deelnemer na 10 sessies
De voortgezette coaching is de nazorg na het leiderschapstraject om de thema’s van het
leiderschapstraject verder uit te diepen aan de hand van wekelijkse individuele coaching
sessies.
Er wordt een afspraak gemaakt met de deelnemers om wekelijks een individuele sessie in te
plannen waarbij ondersteuning geboden wordt aan de leider bij de uitvoering van z’n taken
op het werk. Deze individuele coaching heeft als doel de leider te ondersteunen bij de
integratie van de thema’s van het leiderschapstraject op het werk en de veranderingen in de
leiderschapsstijl van de deelnemers effectief te maken en op een continue manier te
ondersteunen.
Tijdens de individuele sessie wordt telkens uitgegaan van een specifieke situatie op het werk
gekozen door de deelnemer. De coach zal deze case behandelen door Dans- en
Bewegingstherapie in te zetten in functie van de specifieke noden van de deelnemer op dat
moment.
Na elke sessie maakt de coach een verslag waarbij volgende elementen aan bod komen:
- Wat is de specifieke situatie van de deelnemer?
- Welke thema’s van het leiderschapstraject komen aan bod?
- Welke methodieken gebruikte de coach?
- Hoe voelde de deelnemer zich tijdens de sessie?
- Hoe voelde de deelnemer zich achteraf?
- Wat zijn de specifieke taken die de deelnemer kreeg om de nieuwe leiderschapsstijl
verder te integreren op het werk?
Na 5 sessies heeft de coach een evaluatiemoment met de deelnemers waarbij volgende
dingen samen afgestemd worden:
-

Wat waren de specifieke doelstellingen van de deelnemer?
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-

Werden deze doelstellingen behaald?
Hoe ervaarde de deelnemer de methodieken die de coach gebruikte tijdens de
sessies?
Welke interventies vond de deelnemer waardevol?
Wat ging er niet goed of heeft de deelnemer gemist?
Wat betekenen deze voortgezette coaching sessies voor de deelnemer?
Op welke manier kan de deelnemer deze sessies integreren in het werk als leider?
Op welke manier is de leiderschapsstijl van de deelnemer veranderd door deze
sessies?
Zijn er nog thema’s van het leiderschapstraject die de deelnemer verder wil
uitdiepen?

Indien de deelnemers vragen om bepaalde thema’s nog verder uit te diepen, wordt er een
nieuwe afspraak gemaakt voor 5 individuele sessies. De coach geeft aan dat de voortgezette
coaching eindigt na 10 sessies en plant een eindevaluatie in met de deelnemer.
Deze eindevaluatie bestaat uit volgende vragen:
- Wat waren de specifieke doelstellingen van de deelnemer?
- Werden deze doelstellingen behaald?
- Heeft de deelnemer de voortgezette coaching sessies kunnen integreren in het
werk als leider?
- Op welke manier is de leiderschapsstijl van de deelnemer veranderd door deze
sessies?
- Wat zijn de voornaamste talenten die de leider heeft kunnen ontwikkelen dankzij
het leiderschapstraject en de voortgezette coaching sessies.
- Welke doelstelling stelt de deelnemer zich als leider bij het beëindigen van dit
traject?
- Voelt de deelnemer zich klaar om zelfstandig verder te werken aan z’n
leiderschapsstijl?
Na het beëindigen van de voortgezette individuele coaching sessies, valt de coaching rol
terug onder de volledige en enige verantwoordelijkheid van de manager van de deelnemer.
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4. Besluit
4.1

Ervaringen van de deelnemers

De ervaringen van de deelnemers die het basistraject, beide trajecten of ook het individueel
coaching traject in Dans- en Bewegingstherapie doorliepen in het bedrijf waren heel erg
verschillend. Een onderscheid dient gemaakt te worden tussen ervaringen:
- van individu tot individu
- van groep of team in het bedrijfsleven tov groepen die privé Dans- en Bewegingstherapie
volgen
- van deelnemers die het basistraject volgden tov deelnemers die na het basistraject ook
het leiderschapstraject volgden
- van deelnemers die de groepstrajecten volgden tov deelnemers die na de
groepstrajecten ook het individuele coaching traject volgden
Geen enkele deelnemer had reeds ervaring met Dans- en Bewegingstherapie voordat ze in
een traject stapten. Ze reageerden individueel verschillend maar ik kon samengevat 4 type
reacties van mensen waarnemen:
- Mensen die blokkeerden: vooral LBMS Me-2-Me, Retreating en Enclosing.
- Mensen die er van bij de start helemaal voor gaan: vooral LBMS Shaping, Spreading en
Strong Weight.
- Mensen die DBT als iets nieuws ervaarden en die initieel heel enthousiast zijn maar vanaf
module 3 interesse verliezen omdat sommige dingen voor hen te traag gaan: vooral
initieel LBMS Directional Movement, Quick en Strong Weight om later naar Me-2-Me,
Sustained en Light Weight te gaan.
- Mensen die eerst moesten wennen tijdens de eerste modules en dan helemaal
openbloeien: vooral initieel LBMS Me-2-Me, Retreating en Sustained om later naar
Directional Movement of Shaping te gaan en ook meer Quick te gaan bewegen.
Aangezien de groepen samengesteld werden uit deelnemers van verschillende teams,
kenden ze mekaar vooraf niet bij de start van een traject, vandaar dat de deelnemers meer
Me-2-Me en Enclosed waren initieel. Gaandeweg veranderde de Shape Quality van Direct
naar Indirect en was er veel meer Directional Movement en Spreading. In vergelijking met
groepen die privé Dans- en Bewegingstherapie volgen, zag ik vooral dat LBMS Body en
Sound, Movement & Touch wel ingezet kunnen worden maar op een meer Sustained manier
omdat een groep in het bedrijfsleven die een traject volgt naar mijn gevoel veel minder
vertrouwd is met Breathing, contact maken met het lichaam en vooral ook Sound & Touch
dan een groep die Dans- en Bewegingstherapie privé volgt. Vaak paste ik een module aan
door de structuur in DBT vroeger af te ronden, meer cognitieve elementen toe te voegen of
meer te focussen op de deelrondes wanneer ik zag dat het heel wat Effort vroeg van de
deelnemers om aanwezig te blijven of wanneer ze in de weerstand gingen. Ook verhoogde ik
de aandacht op Body Sensing of Strong Weight om deelnemers stevig in hun lichaam te laten
zakken of beter te laten gronden.
Naast het verschil tussen groepen in de bedrijfswereld en groepen privé, zag ik grote
veranderingen op vlak van de beleving van mensen die het basistraject volgden en zij die na
het basistraject ook het leiderschapstraject volgden. Bij de deelnemers van het basistraject
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was er initieel meer weerstand die rond de 3e module sterk minder werd waardoor de focus
op de deelrondes terug afnam en de structuren in DBT meer op de voorgrond kwamen. Bij
de deelnemers die het leiderschapstraject volgden, was de balans tussen het cognitieve en
het bewegen er vanaf de 1e module omdat de deelnemers op dat moment reeds het
basistraject doorlopen hadden.
De deelnemers die aanliepen tegen bepaalde thema’s, stelden reeds voor het beëindigen
van een traject reeds de vraag tot individuele coaching en stapten ook veel sneller in in het
individuele coaching traject dat kon gestart worden na een traject. De mensen die ook het
individueel traject volgden, konden dieper ingaan op specifieke thema’s die tijdens het
groepswerk naar voor kwamen, hetgeen een duidelijk verschil gaf met mensen die niet voor
individuele coaching kozen. Omdat er tijdens het individueel werk meer gefocust werd op
Weight Sensing en er meer Laban Bartenieff Movement System ingezet werd, waren deze
deelnemers veel steviger verankerd en meer in LBMS Directional Movement, Advancing,
Spreading, Light Weight en Free Flow dan deelnemers die geen individueel coaching traject
volgden.
Wat mij echter opviel bij alle deelnemers was de grote dankbaarheid die ik van hen mocht
ontvangen. Heel wat mensen gaven aan dat dit iets was dat ze nooit eerder hadden ervaren
tijdens opleidingen op het werk in het verleden en dat het volgen van 1 of beide trajecten
effectief leidde tot grote veranderingen van hun gedrag op het werk, maar ook thuis. Ze
gaven vooral aan dat ze meer contact maakten met anderen (Directional Movement)
waardoor er meer nabijheid ontstond met hun collega’s of leidinggevenden. Daarnaast
gaven werknemers aan dat ze makkelijker vertrouwen op hun collega’s en bazen en ook
sneller thema’s bespreekbaar maakten. Ik merkte dus een duidelijke verandering in hun
houding die voor het traject meer Enclosing was maar meer en meer naar Opening ging.
Deze beweging zorgde voor meer integriteit waardoor er volgens de deelnemers minder
conflicten ontstonden en waardoor de sfeer op het werk aangenamer werd. Ik merkte meer
en meer Light Weight en Free Flow op de werkvloer wat volgens mij tot gevolg had dat er
meer en meer betrokkenheid ontstond bij de werknemers omdat de omgeving aangenamer
werd om in te werken. Ik merkte duidelijk meer gebruik van Direct Space en een hoger
bewustzijn van de deelnemers in de ruimte tijdens vergaderingen
Omdat de waarden vertrouwen, nabijheid, integriteit en betrokkenheid meer en meer op de
voorgrond kwamen te staan bij de deelnemers, werd er beslist om deze waarden te borgen.
Dit gebeurde door de waarden van de bedrijfscultuur aan te passen en deze waarden te
integreren in het bedrijf. De integratie gebeurde door de waarden toe te passen in
vergaderingen, door ze te herhalen in de communicaties door leidinggevenden, door nieuwe
werknemers te selecteren op basis van deze waarden en de waarden toonbaar te maken op
affiches die doorheen het bedrijf getoond werden.
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4.2

Evaluatie van de trajecten en resultaten

Zowel het basistraject, het leiderschapstraject als het individueel coaching traject werden
geëvalueerd na elke groepsmodule of individuele sessie.
De evaluatieformulieren bestonden uit telkens 5 vragen waarbij er een score gegeven werd
van 1 tot 10 om de mate van tevredenheid aan te geven en waarbij 1 stond voor helemaal
ontevreden en 10 voor uitermate tevreden.
De vragen voor de verschillende trajecten werden als volgt geformuleerd:
- Het basistraject:
▪ In welke mate beantwoordt deze module aan uw verwachtingen?
▪ In welke mate draagt de inhoud bij aan het thema van de module?
▪ In welke mate voelt u zelf een verandering in het thema van de module na het
uitvoeren van de module?
▪ In welke mate bent u gemotiveerd om met het thema van de module aan de
slag te gaan in verband met uw gedrag op het werk?
▪ In welke mate kan deze module bijdragen aan een gezonde bedrijfscultuur?
-

Het leiderschapstraject:
▪ In welke mate beantwoordt deze module aan uw verwachtingen?
▪ In welke mate draagt de inhoud bij aan het thema van de module?
▪ In welke mate voelt u zelf een verandering in het thema van de module na het
uitvoeren van module?
▪ In welke mate bent u gemotiveerd om met het thema van de module aan de
slag te gaan in verband met uw gedrag als leider van een team?
▪ In welke mate kan deze module bijdragen aan een gezonde leiderschapsstijl?

-

Het individueel coaching traject:
▪ In welke mate formuleerde deze sessie een antwoord op uw vraag?
▪ In welke mate kan u het advies toepassen op uw werk?
▪ In welke mate bent u gemotiveerd om met het thema van de sessie aan de slag
te gaan op het werk?
▪ In welke mate draagt deze sessie bij tot uw persoonlijke ontwikkeling?
▪ In welke mate draagt het advies bij tot een gezonde bedrijfscultuur en/of
leiderschapsstijl?

De resultaten van de evaluatie van de deelnemers waren als volgt:
- Het basistraject: evolutie van gemiddelde score van 7 na de 1e module naar 8,5 bij de
laatste module
- Het leiderschapstraject: evolutie van gemiddelde score van 7,5 na de 1e module naar 9
bij de laatste module
- Het individueel coaching traject na het basistraject: evolutie van gemiddelde score van
8,5 na de 1e sessie naar 9 bij de laatste sessie
- Het individueel coaching traject na het leiderschapstraject: evolutie van gemiddelde
score van 8,5 na de 1e sessie naar 9 bij de laatste sessie
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Aan de hand van de scores van het basistraject, kunnen we afleiden dat de tevredenheid
lager is bij de start van het traject maar in stijgende lijn doorheen het aantal modules.
Aan de hand van de scores van leiderschapstraject, kunnen we afleiden dat de tevredenheid
iets hoger is bij de start in vergelijking met het basistraject en eveneens in stijgende lijn
doorheen het aantal modules.
Aan de hand van de scores van de individuele coaching trajecten kunnen we afleiden dat de
tevredenheid reeds hoger lag na de 1e sessie dan de tevredenheid na de 1e modules van de
groepstrajecten en dat deze verder stijgt naar het einde van de sessies toe.
Om te begrijpen of de evolutie te wijten is aan het gewenningsaspect of aan de inhoud van
de modules en sessies, werden de resultaten vergeleken met de groepsverslagen na elke
module en de individuele verslagen na elke sessie. Hieruit bleek dat voor een groot aantal
deelnemers het gewenningsaspect zeker een rol speelde bij de start van de modules, maar
veel minder bij de start van de individuele coaching trajecten omdat men op dat moment
reeds een groepstraject doorlopen had.
Door de thema’s van het basistraject te integreren met de culturele waarden van het bedrijf,
de thema’s van het leiderschapstraject te linken met een nieuwe leiderschapsstijl en de
werknemers te vragen de nieuwe inzichten toe te passen op de werkvloer en in de omgang
met collega’s of teamleden, ontstond er geleidelijk aan een nieuwe gedragscode die een
positieve invloed had op de tevredenheid van de werknemers op het werk.
Omdat een verbetering van de werknemers tevredenheid vooropgesteld werd door de klant
als objectief om de trajecten in Dans- en Bewegingstherapie op te starten, werd ook deze
gemeten aan de hand van een 3-maandelijkse welzijnsenquête.
De criteria die gemeten waren omvatten 3 focusgebieden:
- Werk gerelateerde stress: de mate waarin de werkomgeving, evenals het
management een stress factor is voor de werknemer
- Motivatie op het werk: de mate waarin de werknemer blij is om zijn dagtaak te
kunnen aanvangen en zich gesteund voelt door collega’s en het management
- Engagement en betrokkenheid op het werk: de mate waarin de werknemer zich
betrokken voelt bij de doelstellingen van het bedrijf en een toekomstperspectief
heeft op middellange en lange termijn
Aan de hand van open vragen werd er een score gegeven aan de 3 focusgebieden zodat men
de evolutie kon meten over 18 maanden met 6 metingen die om het kwartaal gebeurden
aan de hand van een welzijnsenquête.
De evolutie van de resultaten verliep als volgt:
- Werk gerelateerde stress: van 23.5% in Q1 naar 17.2% in Q4 en 15% in Q6
- Motivatie op het werk: van 54% in Q1 naar 62% in Q4 en 74% in Q6
- Engagement en betrokkenheid op het werk: van 43% in Q1 naar 44% in Q4 en 46%
in Q6

Eindwerk Anja Driesmans – DBT 2013-2017
Dans- en Bewegingstherapie toepassen bij organisatorische veranderingen binnen bedrijven
71

Omdat bovenstaande resultaten sterk beïnvloed werden door andere projecten die grote
organisatorische veranderingen met zich meebrachten op de werkvloer, zou er verder
onderzoek moeten gebeuren om de resultaten 1 op 1 te kunnen linken met het volgen van
de trajecten in Dans- en Bewegingstherapie. Bovendien is er verdere analyse nodig van de
resultaten per focusgebied in functie van de variabelen zoals het niveau van de werknemers,
hun leeftijd, rol, werklocatie, aantal jaar ervaring in het bedrijf, etc…
Tot slot wil ik nog meegeven dat we 9 maanden na de opstart van het basistraject een
positieve evolutie zagen in het lange termijn absenteïsme, evenals het personeelsverloop.
Vooral het % turnover bij nieuwe werknemers daalde sterk, en dit van gemiddeld 35% naar
15%. Of dit een onrechtstreeks gevolg was van de resultaten van de trajecten in Dans- en
Bewegingstherapie, is echter niet duidelijk en zou een verdere analyse vragen van de
resultaten van de individuele werknemers zoals hun niveau, leeftijd, rol, werklocatie, aantal
jaar ervaring in het bedrijf, welzijn, gezondheid, persoonlijke situatie, etc…
Tot zover mijn conclusie over de resultaten aan de hand van de evaluaties die gebeurd zijn.
Verdere conclusies trekken over de resultaten van Dans- en Bewegingstherapie in dit
eindwerk, zou echter te ver gaan omdat het analyseren van bovenstaande resultaten niet
gebeurd is in het kader van mijn opdracht bij de klant.
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4.3

Algemene conclusie

Er was initieel weerstand van de klant om Dans- en Bewegingstherapie in te zetten binnen
het bedrijf omdat het buiten het standaard kader van opleidingen valt. Toen ik echter
toelichtte in welke mate Dans- en Bewegingstherapie een positieve invloed kan hebben op
het welzijn van de werknemers en dat hun welzijn aan de basis ligt van goede
bedrijfsresultaten, kon ik de klant overtuigen om de 2 trajecten uit te rollen binnen het
bedrijf. Bovendien werkte ik voor de start van het initiatief een concreet voorstel uit waarop
we de resultaten zouden kunnen meten doorheen het traject.
Ook bepaalde leiders hadden initieel weerstand om hun medewerkers in te schrijven voor
het basistraject. Ik focuste me daarom initieel op die leiders die het wel zagen zitten om hun
medewerkers in te schrijven en ervaarde gaandeweg dat de weerstand snel verdween
wanneer ze een verbetering in hun teams konden vaststellen omdat ze bewuster omgingen
met de thema’s die hen aangereikt werden. Leiders spraken over hun ervaringen met andere
leiders en al snel kwamen er vragen om ook hun medewerkers in te schrijven, alsook zelf het
basistraject te volgen. De leiders overtuigen om ook het leiderschapstraject te volgen was
een stuk makkelijker omdat ze op dat moment reeds zelf het basistraject doorlopen hadden.
Daarnaast heb ik kunnen vaststellen dat bepaalde methodes van Dans- en
Bewegingstherapie heel eenvoudig in te zetten zijn, zelfs bij werknemers van een bedrijf die
doorgaans weinig bewegen op de werkvloer. Er zijn vaak wel praktische overwegingen te
nemen (inrichting van de ruimte, muziek, voorzien van stoelen in plaats van kussens,
ontbreken van dekentjes of matjes) maar de klant voorzag specifieke ruimtes waardoor het
logistiek na een aantal modules ook wat makkelijker verliep. Door de groepen beperkt te
houden qua aantal deelnemers en de nodige flexibiliteit te laten bij het nemen van de
pauzes, was het mogelijk om de modules uit te voeren binnen de vooropgestelde tijd. Dit
betekende echter soms dat ik het programma moest inkorten omdat bepaalde deelrondes
langer duurden dan voorzien. Deze flexibiliteit vind ik echter een noodzaak om Dans- en
Bewegingstherapie binnen een bedrijfscontext te kunnen organiseren.
Om de nieuwe waarden te kunnen verankeren, is het echter belangrijk om ze vast te stellen
en ze te integreren in de formele waarden van de bedrijfscultuur. Deze blijvend herhalen en
toetsen aan de actuele situatie is nodig om te vermijden dat de behaalde resultaten na het
traject terug wegebben.
Dit eindwerk was voor mij een interessant project om te doen om verschillende redenen.
Aan de hand van dit eindwerk heb ik eindelijk de tijd genomen om de methodes van Dansen Bewegingstherapie die ik toepaste bij m’n klant uit te werken in een structuur die flexibel
uitgevoerd kan worden maar die voldoende handvaten bevat om effectief van een traject te
spreken dat werknemers van het bedrijf kunnen afleggen doorheen een bepaalde periode.
Daarnaast stelde het me in staat om te reflecteren over de toepassing van bepaalde vormen
van Dans- en Bewegingstherapie voor specifieke thema’s. Ik merkte bij het schrijven van dit
eindwerk dat ik bepaalde keuzes in vraag ging stellen en ook andere vormen zou inzetten
wanneer ik deze trajecten opnieuw zou uitrollen bij een andere klant.

Eindwerk Anja Driesmans – DBT 2013-2017
Dans- en Bewegingstherapie toepassen bij organisatorische veranderingen binnen bedrijven
73

De grootste rijkdom voor mij is echter dat ik door het schrijven van mijn eindwerk geleerd
heb om mijn eigen vorm te geven aan de verschillende methodes van Dans- en
Bewegingstherapie die ons aangereikt werden tijdens de opleiding. Ik heb deze geïntegreerd
tot een samenhangend geheel in de vorm van een traject dat perfect bij andere klanten en
bedrijven toegepast kan worden.
Mijn doelstelling voor de toekomst is om dit eindwerk als basis te gebruiken van nieuwe
trajecten bij klanten om deze continu te verbeteren en nog meer aan te passen aan de
noden van de medewerkers van het bedrijf. Daarnaast is het mijn wens om beide trajecten
te kunnen toepassen op een eigen team zodat ik de impact van het traject op dagdagelijkse
basis kan meten in combinatie met een team coaching traject. Volgens mij zou de
combinatie van beiden een veel snellere verandering van cultuur en gedragingen teweeg
kunnen brengen dus ik wil dit graag onderzoeken. Omdat ik steeds in opdracht van klanten
werk, ga ik bij een volgende opdracht aan mijn klant de vraag stellen of het mogelijk is de
evaluatie van deelnemers te gebruiken om verder onderzoek te doen in Dans -en
Bewegingstherapie en dus ook toegang te krijgen tot de details van de data van de
deelnemer evaluaties. Dit zou aanleiding kunnen geven tot een studie die gepubliceerd kan
worden en dus ook verrijkend kan zijn voor het vak van Dans- en Bewegingstherapie en
andere therapeuten.
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Begrippenlijst
Ax: de mogelijkheden die mensen hebben om relaties aan te gaan. De 10-tal
belangrijkste worden voorgesteld door 10 sub-persoonlijkheden, die we op een roos
situeren. Dit noemen we dan de Axenroos.
Axenroos: De roos van Axen werd uitgewerkt door Nand Cuvelier. De Axenroos is een
manier om het gedrag van mensen te ordenen in bepaalde sub-persoonlijkheden. In die roos
is niet alleen de plaats belangrijk maar vooral ook de onderlinge relaties. Iedereen heeft
eigenschappen van àlle sub-persoonlijkheden in zich of zou die moeten hebben, want
mensen zijn pas sociaal vaardig als ze zich kunnen aanpassen aan de andere.
Authentic Movement: is een eenvoudige vorm van zelfgerichte beweging die gebruikt wordt
binnen de Dans- en Bewegingstherapie. Het wordt meestal gedaan met gesloten ogen en
aandacht gericht naar binnen, in aanwezigheid van minstens één getuige. Bewegers
verkennen spontane gebaren, bewegingen en stilte, in het kader van innerlijke impulsen in
het tegenwoordige moment.
Bedrijfscultuur: de verzameling van normen, waarden en gedragingen die gedeeld worden
door de leden van de organisatie en de leden aan elkaar.
Case: beschrijving van een situatie die zich heeft voorgedaan om een bepaald doel te
bereiken.
Chace cirkel: een methode in de Dans- en Bewegingstherapie ontwikkeld door Marian Chace
waarbij deelnemers in cirkelvorm bewegingen maken en spiegelen aan mekaar.
Change Management (Soms afgekort als CM): een collectieve term voor alle benaderingen
voor het voorbereiden en ondersteunen van individuen, teams en organisaties bij het maken
van organisatorische veranderingen.
Change Manager: iemand die actief is in het maken en ondersteunen van organisatorische
veranderingen.
Chanten: het ritmisch spreken of het zingen van woorden of geluiden, vaak hoofdzakelijk op
één of twee hoogtes of tempo's met de naam reciterende toon.
Coaching: een begeleidingstraject waarin een persoon door een coach wordt ondersteund
om in een bepaalde situatie beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen. Het
hebben van plezier in het werk en het zich verder kunnen ontwikkelen in de
beroepsuitoefening staat centraal.
Commitment: inzet en betrokkenheid, de mate waarin men toegewijd is aan een bepaald
doel.
Dans- en Bewegingstherapie (DBT): het (psycho-) therapeutisch gebruiken van dans en
beweging. Het is een therapievorm die zich baseert op de relatie tussen psyche (geest) en
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soma (lichaam). Het lichaam is het instrument en dans is het proces dat gebruikt wordt om
integratie en groei te bevorderen.
Frasering: oorspronkelijk vooral bedoeld voor vocale muziek, gaf de frasering aan waar
zangers even konden onderbreken om adem te halen. Het wordt echter ook ruimer
toegepast, nagenoeg in elke vertolkingen ook binnen Dans- en Bewegingstherapie om aan te
geven waar opbouw, accenten, rustpauzes en afrondingen komen.
Gedragscode: een expliciete beschrijving van de normen en waarden voor het gedrag van
bepaalde beroepen of specifieke toestanden in het optreden van organisaties. Het is een
vorm van zelfregulering. Een gedragscode kan over veel meer specifieke zaken gaan dan een
beroepscode.
Gevoelslift of gevoelsbarometer: barometer die verschillende gevoelens weergeeft over een
schaal van positieve tot negatieve waarnemingen.
Gevoelsmatrix: lijstje waarop mensen hun gevoelens noteren aan de hand van situaties die
zich tijdens de dag op het werk voordoen en er een score van 1 tot 10 aan geven in functie
van de intensiteit van de gevoelens.
Groepsdynamica: gaat over de processen die zich in een groep kunnen afspelen en hoe je
die processen kunt beïnvloeden.
Icebreaker: een oefening die gebruikt wordt als opwarming vaak aan het begin van een
groepsgebeuren met als doel de deelnemers op te warmen voor wat komt.
Interactie-drama: is als eerste genoemd door Nand Cuvelier. Hij maakte onderscheid tussen
een psychodrama waarin intrapsychische onderwerpen worden uitgewerkt en een
interactiedrama waarin interpersoonlijke zaken worden uitgewerkt.
Intrapsychisch: de term duidt op datgene wat persoonlijk, privé is, wat in het binnenste
huist. Het intrapsychische is een weerspiegeling van het (ooit) interpsychische,
interpersoonlijke of interactionele, maar het kan niet worden herleid tot het hier en nu van
mensen en relaties.
Intrapsychisch model: model ontwikkeld door Nand Cuvelier dat het gedrag van mensen
ordent in bepaalde sub-persoonlijkheden. Het is de toepassing van de Axenroos (zie hoger)
op het intrapsychisch gedrag.
Langetermijn absenteïsme: ziekte en afwezigheid op het werk gedurende langere periodes.
Marshmallow Game: creatief spel waarbij mensen samen als groep in 18 minuten tijd een
vrijstaande structuur kunnen bouwen aan de hand van 20 slierten spaghetti, een stuk touw
en een marshmallow. Deze oefening wordt gebruikt ter bevordering van groepswerk.
Monkey Face: oefening waarbij oren, ogen, neus, mond en stem ongecontroleerd en op een
niet-gestructureerde manier in beweging gezet worden. Deze oefening wordt gebruikt als
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breintraining omdat het de hersenen in verwarring brengt door het ontbreken van een
bepaald bewegingspatroon.
Movement Choirs: een methode in de Dans- en Bewegingstherapie waarbij zelfexpressie en
groepscohesie in dialoog kunnen zijn. Marian Chace ontwikkelde een vorm waarbij
deelnemers in cirkelvorm bewegingen maken en spiegelen aan mekaar.
Nembutsu meditatie: boeddhistische meditatie gericht op dankbaarheid waarbij men de
naam van Buddha uitspreekt
Organisatorische veranderingen: veranderingen die plaatsvinden binnen een organisatie
zoals een bedrijf. Deze term wordt vaak gebruikt om te spreken over veranderingen binnen
en werkomgeving.
Personeelsverloop: de wisseling van werknemers binnen een organisatie door vroegtijdig
vertrek, ziekte en pensioen. Dit kan worden uitgedrukt in het aantal werknemers dat
vertrekt in een jaar ten opzichte van het totale personeelsbestand.
Sesamy Approach: een niet-confronterende therapie, gebaseerd op de wetenschap dat
bepaalde moeilijkheden Indirect worden opgelost door middel van metafoor en het gebruik
van een interne taal die aanvankelijk niet verbaal is.
Sound, Movement & Touch: therapievorm binnen de Dans- en Bewegingstherapie, met
name een niet-verbale werkwijze die zich richt op het instinctieve gebruik van beweging,
aanraking en geluid als fundamentele vorm van communicatie tussen cliënt en therapeut.
Welzijnsenquête: een vragenlijst om te peilen naar het welzijn van de doelgroep welke
gemeten wordt aan de hand van vragen over motivatie, stress en betrokkenheid.
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Hieronder volgt een LBMS begrippenlijst (in het Engels) van termen die doorheen dit
eindwerk gebruikt werden.
Deze begrippenlijst kwam in grote mate tot stand dankzij het raadplegen van de boeken die
vermeld worden in sectie 1.3 en volgende internet sites: Laban Movement Analyses (LMA):
http://www.wellnesscke.net/downloadables/MovementWordsfromLMA.pdf,
LBMS Categories: https://en.wikipedia.org/wiki/Laban_Movement_Analysis en
Movementhasmeaning.com: http://www.Movementhasmeaning.com/wpcontent/uploads/2010/09/LMA-Workshop-Sheet.pdf.
3-Dimensional Breathing: (Body Category) The three-dimensional breath is a clear, easy way
to find balance in the length, front, back and sides of the Body. It creates Space particularly
in the areas around the Lower ribs, across the spine, the Lower back and under the armpits.
The 3 dimensions are the vertical (Head-Tail) dimension, the horizontal (Left-Right of the
Lower ribs) dimension and the depth (Belly-Back) dimension. The 3 dimensions when
combined follow the Movement of the thorax. This type of breathing creates Space in the
Body and is a way of connecting with the different parts of the Body.
Active Stillness: (Body Category) When actively still, we direct our attention inward to
witness our Breath and we focus on inhalation and exhalation. We don’t change any part of
our Body nor Movement but simply witness what happens inside the Body.
Advancing: (Shape Category) One of the Shape Qualities that describes a change towards a
forward Direction–associated with the Sagittal Dimension.
Body: One of the four main categories of LBMS. This category includes the system known as
Bartenieff Fundamentals. It also looks at Body part relationships, phrasing, initiations, etc.
Body Connections: Connections in the body according to principles of efficient movement
functioning within a context.
Body Connectivity: (Body Category) Six patterns of Body organization that included Breath,
Core Distal, Head Tail, Upper Lower, Body Half, and Cross Lateral. These six patterns are
adult versions of baby developmental patterns and work in an overlapping progression
where each preceding pattern supports the next.
Body Half: (Body Category) The fifth Pattern of Total Body Connectivity. This pattern
organizes the Body to be able to work with one side stable while the other side is mobile.
Bound Flow: (Effort Category) The condensing side of the Flow Factor. Bound Flow “keeps
the inside out and the outside in.” It is contained, controlled, Boundaries, clarity, rigid, etc.
Breath or Breath Support: (Body Category) The first Pattern of Total Body
Connectivity. Breath is about being and oneness–it allows quietness and simplicity. It is the
foundation of life, rhythm, and Movement.
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Core Distal: (Body Category) The second Pattern of Total Body Connectivity. Core Distal is
based on the naval radiation reflex–connecting all six limbs to the core. It is the first pattern
of differentiation, providing a sense of me and other.
Cross Lateral: (Body Category) The sixth Pattern of Total Body Connectivity. Cross Lateral
recognizes the connection between arm to opposite leg, utilizing Diagonals through the
Body. It is the most complex of all the patterns making three dimensional Movement
possible.
Directional: (Shape Category) A Mode of Shape Change that is environment motivated—
through bridging or connecting to the environment. Can be Arc-like or Spoke-like.
Direct Space: (Effort Category) The condensing side of the Space Effort Factor. Direct Space
is linear, pinpointed, single-focused, honed in, laser-like, etc.
Dream State: (Effort Category) One of the six Effort States, a combination of Flow and
Weight.
Effort: One of the four main categories of LBMS. Effort can be described as the dynamics,
qualitative use of energy, texture, color, emotions, inner attitude, etc. There is an ongoing
(Flow) sense of self (Weight) in relation to the environment (Space) over Time (Time).
Effort Element/Qualities: (Effort Category) Describes one of the polar ends of each of the
four Effort Factors. The eight Effort Elements are Free and Bound Flow, Light and Strong
Weight, Indirect and Direct Space, and Sustained and Quick/Sudden Time.
Enclosing: (Shape Category) One of the Shape Qualities that describes a change towards a
sideward Direction that involves a narrowing of the Body–associated with the Horizontal
Dimension.
Exertion/Recuperation: One of the LBMS Themes that focusses on the need of balance
between focus and relief, tension and release, work and play, exercise and repose.
Flow: (Effort Category) One of the four Effort Factors. Flow is the baseline of Effort. It is
about continuity, duration and progression. Flow often deals with feeling–how one controls
or releases their emotions. Flow can be Free or Bound.
Free Flow: (Effort Category) The indulgent side of the Flow Factor. Free Flow “lets the inside
out and the outside in.” It is abandoned, released, outpouring, open hearted, out of control,
etc.
Function/Expression: One of the LBMS Themes that focusses on the qualitative aspect of
Effort. There is sometimes an underlying functional effort, however, we are more concerned
with the expressive aspects of Effort.
Head Tail: (Body Category) The third Pattern of Total Body Connectivity.
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Heavy: (Effort Category) An Element of Passive Weight, Heavy Weight is a complete collapse
or giving into gravity’s pull.
Indirect Space: (Effort Category) The indulging side of the Space Effort Factor. Indirect Space
is expansive, flexible, meandering, “seeing all the possibilities,” etc.
Inner/Outer: One of the LBMS Themes that focusses on the need to balance our movements
based on inner feelings with those feelings that we show to the outside world and we
express through movement.
Kinesphere: (Space Category) The 3-Dimensional volume of Space that I can access with my
Body without shifting my Weight to change my stance.
Laban Bartenieff Movement System: (LBMS) A set of concepts, principles and exercises
developed by Irmgard Bartenieff in applying Rudolf Laban's Movement theory to the
physical/kinesiological functioning of the human Body. It is an approach to basic Body
training that deals with patterning connections in the Body according to principles of
efficient Movement functioning within a context which encourages personal expression and
full psychophysical involvement.” (Peggy Hackney, Making Connections)
Laban Movement Analyses: (LMA) A method and language for describing, visualizing,
interpreting and documenting human Movement. It is based on the original work of Rudolf
Laban, which was developed and extended by Lisa Ullmann, Irmgard Bartenieff, Warren
Lamb and others. LMA has changed into LBMS so reference is made to LBMS throughout this
document.
Light Weight: (Effort Category) The indulging side of the Weight Factor (Active). Light
Weight is feather-like, buoyant, fragile, “defying gravity,” delicate, etc.
LBMS Theme: The integration of polar opposites in Movement to bridge polarities. Some of
the themes include: Function/Expression, Mobility/Stability, Inner/Outer,
Exertion/Recuperation. Each polar of the continua informs the opposite end, providing full
experiences of our body in motion and interaction with the world.
Me-2-Me: (Shape Category) A Mode of Shape Change that is “All about me”–Shape change
that is self-motivated.
Mirroring: (Shape Category) The behavior in which one person subconsciously imitates the
gesture, speech pattern, or attitude of another.
Mobility/Stability: One of the LBMS Themes that focusses on the need to find balance
between Mobility or the ability to produce a desired movement and Stability or the ability to
resist an undesired movement.
Modes of Shape Change: (Shape Category) Describes Shape change that is either motivated
by self or the environment. The modes of Shape Change are about creating relationship.
Passive Weight: See Weight
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Phrasing: Perceivable units of movement which are in some sense meaningful. They begin
and end while containing a through line. Different variations possible: Even, Impactive,
Impulsive, Vibretory, Swing Phrase, Short Phrase, Long Phrase,
Quick Time: See Sudden Time
Retreating: (Shape Category) One of the Shape Qualities that describes a change towards a
backward Direction–associated with the Sagittal Dimension.
Rising: (Shape Category) One of the Shape Qualities that describes a change towards an
upward Direction–associated with the Vertical Dimension.
Sinking: (Shape Category) One of the Shape Qualities that describes a change towards a
downward Direction–associated with the Vertical Dimension.
Shape: One of the four main categories of LBMS. Shape is about the form as well as the
forming process.
Shape Flow: (Shape Category) A Mode of Shape Change that is “All about me”–Shape change
that is self-motivated.
Shape Qualities: (Shape Category) Describe “toward where” the Body is changing Shape. The
baseline of Shape Qualities is Opening/Enclosing (also the most basic thing we can say about
Shape). It is forming oriented (a process of “growing toward”) whereas Space is destination
oriented.
Shaping: (Shape Category) Often referred to as carving. A Mode of Shape Change that
represents a relationship where the Body is actively and three dimensionally interacting with
the volume of the environment.
Size of Kinesphere: (Space Category) Describes one’s Kinesphere as either small, medium, or
large. Often described as the “Reach Space.”
Space: One of the four main categories of LBMS. Space deals with both one’s personal
Space and their relationship to the Space around as described by Spatial Pulls, Directions,
and relationship to various Crystalline Forms.
Space Effort: (Effort Category) One of the four Effort Factors. Space is about thinking,
attention, intellect, ideas, and perception. It is environment/other related, external. Space
can be either Indirect or Direct.
Spreading: (Shape Category) One of the Shape Qualities that describes a change towards a
sideward Direction that involves a widening of the Body–associated with the Horizontal
Dimension.
Stable State: (Effort Category) One of the six Effort States, a combination of Weight and
Space.
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States: (Effort Category) A combination of 2 specific Effort Factors. The six States are:
Awake State, Dream State, Mobile State, Remote State, Rhythm State, and Stable State.
Strong Weight: (Effort Category) The condensing side of the Weight Factor (Active). Strong
Weight is powerful, grounded, immovable, “confirming one’s relationship to gravity,” etc.
Sudden Time: (Effort Category) The condensing side of the Time Factor. Quick Time is
rushed, hurried, “now, now now!!!”, etc.
Sustained Time: (Effort Category) The indulging side of the Time Factor. Sustained Time is
about lingering, stretching out the moment, as if to say “not yet,” waiting for the perfect
Time to act, etc.
Time: (Effort Category) One of the four Effort Factors. Time is about intuition, decision
making, and knowing the right moment to act. It requires a reinvestment in the moment.
Time can be either Sustained or Quick/Sudden.
Transversal: (Space Category) Moving from the corner of one plan, to the corner of another,
passing through the third. (3 unequal spatial pulls).
Upper Lower: (Body Category) The fourth Pattern of Total Body Connectivity. This pattern
recognizes the connection and distinction between the Upper and Lower Body, particularly
Weight shift of the Lower Body and access to Space with the Upper Body.
Weight: (Effort Category) One of the four Effort Factors. Weight is about Sensing, Intention,
me/myself/my physicality, presence, and my relationship to earth/gravity. Weight can be
described as Active (overcoming gravity’s pull, with either a Light or Strong approach),
Passive (giving into gravity’s pull with Limpness or completely “giving in” with Heaviness), or
Weight Sensing (between Active and Passive Weight–relaxing and releasing into your Weight
to “sense it)”.
Weight Sensing: See Weight
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