
  

 

 

Workshop ORGANISATIEPOËZIE 
 

 

De kern van het werken in een moderne organisatie is steeds meer het werken met 

woorden. Met woorden maken we de modellen en instrumenten waarmee we naar 

een organisatie kijken, met woorden geven we aan hoe we die organisatie moeten 

veranderen. Maar raken we met die woorden wel echt de kern van een organisatie 

en de mensen in die organisatie?  

Er is een hele oude vorm van het werken met woorden die bij uitstek is gericht op 

het raken van de kern van wat wordt beschreven: de poëzie. 

 

Tot nu toe staat de poëzie ver van het werken in organisaties vandaan. De 

associaties liggen bij de ‘zachte zaken’ als liefde en de natuur, niet bij het harde 

neonlicht van een werkplek. Het is de moeite waard om daar verandering in te 

brengen. Poëzie kan bijvoorbeeld zeer goed het volgende bereiken: 

 verwoorden van onderhuidse communicatie 

 veranderen van perspectief 

 humor en verdriet in een bijeenkomst brengen. 

 

Recent zijn een groot aantal voorbeelden van bedrijfs- of organisatiepoëzie bij 

elkaar gebracht door de docent van deze workshop, Peter Noordhoek. In de 

workshop laat hij u hiermee kennis maken. Het is echter vooral de bedoeling dat u 

zelf poëzie leert gebruiken in overdrachtssituaties – als aangever voor 

bijvoorbeeld een discussie of een rollenspel. Het is niet de bedoeling om in het 

kader van de workshop poëzie te gaan schrijven, maar wellicht stimuleert het 

daartoe wel. 

 

De workshop is bedoeld voor hen die professioneel geïnteresseerd en actief zijn in 

nieuwe vormen van overdracht en communicatie. 

 

De workshop bestaat uit een mix van overdracht en discussie. De workshop begint 

en eindigt met het voordragen van geselecteerde poëzie. 

 

De workshop wordt gehouden op een zaterdag, van 09.30 tot 16.00 uur en vindt 

plaats in Gouda. Het maximum aantal deelnemers is 10. 

De datum voor de workshop wordt zoveel als mogelijk gekozen in overleg met de 

deelnemers. U kunt uw voorkeur kenbaar maken op het inschrijvingsformulier. 

 
 

 


