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Anders met verschillen omgaan

In de overgang van zelfgericht naar systeemgericht bewustzijn

Diversiteit en inclusie in het werken met
sociale en ecologische onrechtvaardigheid
Workshop 30 April 2022 in Amsterdam
Workshopleiders: Laurens Buijs & Annick Nevejan
Intro Veel van ons zijn geneigd om onszelf als relatief modern en tolerant te zien, en dus als
accepterend naar minderheden en verschillen in algemene zin. Maar discriminatie is nog niet
verdwenen uit de wereld van vandaag. Uitsluiting komt nog steeds voor, maar op meer
subtiele en impliciete manieren. We dragen allemaal nog steeds eeuwenoude stereotypen
en vooroordelen met ons mee, onzichtbaar weggestopt in ons collectieve onderbewuste en
in de instituten waar we onderdeel van zijn.
In deze workshop vergroten we het bewustzijn over onze onbedoelde en onbewuste
mechanismes om met verschillen om te gaan, en verkennen we manieren om te breken met
hardnekkige uitsluitingspatronen in de systemen waar we onderdeel van zijn. De huidige
onzekere en turbulente tijden dagen ons uit om stappen te blijven zetten op het pad van
‘zelfgericht’ naar ‘systeemgericht’ bewustzijn, een noodzakelijke stap om de balans op deze
planeet te herstellen.
Achtergrond Via inzichten uit de sociale en psychologische wetenschappen zullen we het
begrip vergroten van de algemene mechanismes van in- en uitsluiting in onze psyche, en in
onze sociale relaties. We zullen ook de ‘Theorie van Levende Menselijke Systemen’
gebruiken om begrip te ontwikkelen over groeps- en systeemdynamieken en hoe we
daardoor beïnvloed worden door onze onderlinge afhankelijkheid.
Wat kun je verwachten? We nodigen je uit om tijdens deze workshop samen met de groep
in het ‘hier en nu’ te ervaren hoe we overeenkomsten en verschillen kunnen onderzoeken
en integreren (insluiten i.p.v. uitsluiten) in zowel ons persoonlijke systeem als ook in de
groep als geheel. Door deze dynamieken samen te verkennen en door deze in een
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theoretische context te plaatsen vergroten we het bewustzijn van doorgaans onbewuste
processen van in- en uitsluiting in menselijke groepsdynamica. Het overstijgende doel is om
verschillen te leren onderscheiden en te integreren, opdat het systeem als geheel kan
overleven en ontwikkelen.
Je maakt kennis met de innovatieve en praktische methode van ‘functioneel subgroepen’ (de
kernmethode van Systems-Centered® Training - SCT). Dit zal ons helpen om conflicten te
managen en om met verschillen om te gaan, om communicatie te verbeteren door ‘ruis’
geen kans te geven, en om het systeem als geheel te zien en onszelf als actieve leden
daarvan te herkennen. Nieuwsgierigheid en mindfulness worden getraind als basishouding.
We zullen werken in kleine groepen, in tweetallen en in de groep als geheel.
Voor wie? Open voor iedereen die nieuwsgierig is naar het onderwerp diversiteit en inclusie,
en daar ervaringsmatig over wil leren.
Praktische details
• Workshop ‘Anders met verschillen omgaan’
• Zaterdag 30 april 2022 van 10.00 tot 17.00 uur
• Locatie: De Achter-Ruimte, Nieuwe Amstelstraat 57, 1011PL Amsterdam
• Totale kosten voor workshop:
Standaardtarief € 125,- (inclusief 21% btw). Studenten en minima € 35,- in totaal
• Minimum groepsgrootte is 8, maximaal 16 deelnemers
• Voor informatie en aanmelden neem contact op met Annick anevejan@xs4all.nl of
bel 0628505578
• Voertaal Nederlands, met mogelijke vertaling naar het Engels
Deze cursus wordt gegeven door:
•

•

Laurens Buijs is interdisciplinair sociaalwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam.
Hij is gespecialiseerd in ‘moderne uitsluiting’, ofwel de subtiele manieren waarop
discriminatie voort blijft bestaan in de huidige samenleving, ook in liberale en progressieve
milieus. Als ondernemer adviseert en begeleidt hij organisaties in het opzetten van D&Ibeleid dat structurele oplossingen biedt voor institutionele discriminatie.
Annick Nevejan is een integrale trainer, coach en opleider, en een senior tutor voor de
Mindulness Association UK en in Europa. Haar passie de afgelopen 30 jaar is het verkennen
en faciliteren van persoonlijke en collectieve veranderprocessen, zowel in Amsterdam met
haar eigen bedrijf en in het buitenland. Haar werk is gebaseerd op een integratie van
Boeddhistische en Westerse psychologie, neurowetenschappen, en de Theorie van Levende
Menselijke Systemen (advanced level Systems-Centered Training). Ze heeft een master
behaald bij DasArts (AHK) als community-based artist (www.nevejan.net)
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