Een
geheel
eigentijdse
wijze om het werkplezier en de kwaliteit
binnen uw organisatie te
stimuleren. Door een verfrissende en ongeremde kijk, kan
de hofnar de alledaagse,
misschien wat verroeste,
houding even helemaal op zijn
kop zetten.
En zodoende, voor
medewerkers op alle niveau’s,
om nieuwe deuren ter
samenwerking te openen en
om verbinding met het werk te
creëren.
Waarbij welzijn en het
ontwikkelen van een prettige,
zinvolle en zingevende
werksfeer centraal staat.

De hofnarren staan te popelen om
bij u langs te komen, voor één van
de 3 formules die we in ons Gilde
ontwikkeld hebben.
Het Gilde
der Hofnarren
Hofnarren hebben deze rol
reeds eeuwenlang gespeeld aan
de hoven van koningen en edelen.
Met als uitgangspunt de innerlijke
drijfveer van mensen kon de hofnar
alles zeggen over iedereen, zonder
daarvoor zijn hoofd op het spel te
hoeven zetten. Hierbij speelde
humor een belangrijke rol: In de
grap ligt de wijsheid verborgen.
De hofnar van onze tijd maakt
gebruik van creatieve methoden en
technieken, waarbij geput wordt uit
de eigen ervaring én uit de binnen
het hofnar-gilde genoten inspiratie.

1. Een hofnar in dienst
Wekelijks bezoekt een hofnar uw
organisatie, om overal
verwondering en bewustzijn te
zaaien middels korte gesprekjes en
creativiteit.
2. Een hofnar ter inspiratie
Voor een inspirerende
brainstorming met de hele
organisatie of afdeling, stelt de
hofnar zich participerend op om
naast vreugdevolle momenten
keuzemogelijkheden en nieuwe
gezichtspunten aan te reiken
3. Een inspiratorium
Verspreid in het gebouw of in een
bijzonder ingerichte kamer, voor
alle medewerkers, prikkels ter
verwondering om even de
gedachten op te vrolijken.

Stichting
Milieubewustzijn,
Overtuigingen, processen en
gewoontes die op een
onzichtbare manier hun werking
binnen de organisatie hebben
worden naar de oppervlakte
gebracht en zichtbaar gemaakt.
Hofnarren moeten natuurlijk ook
bestaan. Maar, laten we eerst
eens met elkaar gaan praten. De
eventueel bijkomende materiaalen reiskosten, zullen u de kop
niet kosten.
Voor langere trajecten of het
opzetten van een inspiratorium
nodigen we u uit aan onze ronde
tafel op landgoed Boekesteyn.
Ook voor ideeën, materiaal of
euro-pecunia voor het
inspiratorium, bent u van harte
welkom

Centrum voor Co-creatie,
werkt aan verhoging van de
harmonie binnen de mens, tussen
mensen onderling en tussen mens
en milieu. Zij doet dit het liefst in
co-creatie met pioniers die originele
ideeën willen doen uitgroeien tot
een nieuw product.
Bent u geïnteresseerd om de
mogelijk-heden van dit nieuwe
initiatief met ons te ervaren? Of
heeft u nog vragen? Neem contact
op met:

De Hofnar
“ In de grap ligt de wijsheid
verborgen”

Stichting Milieubewustzijn,
landgoed Boekesteyn,
Noordereinde 56, 1243 JJ ‘s-Graveland

tel. 035-6559359,
fax. 035-6559360,
e-mail: hofnar@milieubewustzijn.nl.

Boris van Oirschot of Wim Bos, de
coördinatoren van dit project, zullen
u te woord staan.
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