
Masterclass
Inner Compass®

Waardoor laat ik mij leiden? Wie of
wat heeft de regie over mijn
functioneren? Hoe geef ik richting aan
mijn werk, mijn rol, mijn onderneming,
mijn team? Wat is voor mij de
betekenis van innerlijke autoriteit?
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Masterclass
Inner Compass®
De Masterclass Inner Compass® is een
intensief, vierdaags leertraject gericht op
het ontdekken, waarderen en volgen van
jouw innerlijk kompas. Dit kompas is de
innerlijke positie van waaruit je jouw werk
en jouw leven vrij kunt vormgeven.
Zonder contact met deze innerlijke
autoriteit zijn we een speelbal van de
externe omgeving en de conditionering
uit het verleden (ondermeer onze
“innerlijke criticus”). Regie voeren over
eigen functioneren is en blijft een
uitdaging voor ons, vooral in moeilijke
omstandigheden. Op die momenten
worden keuzes beleefd als dilemma’s.
Succes in ons werk wordt duurzaam als
we de polariteiten die het leven ons
aanbiedt vrij kunnen hanteren.
Bijvoorbeeld de polariteit tussen
autonomie en verbinding, of tussen visie
en realiteit.

RESULTATEN
• Vertrouwen in eigen gezag, leiderschap en ondernemerschap.
• Regisseur zijn van eigen positie en rol in de organisatie.
• Openheid en integriteit ervaren in contact met anderen. 
• Gemoedsrust ervaren in stressvolle omstandigheden.
• Genieten van balans en voldoening in werk en leven.
• Polariteiten onbevangen hanteren.
• Persoonlijke talenten waarde(n)vol inzetten.

WERKWIJZE
De MIC® bestaat uit een programma van vier aaneengesloten
dagen waarin afwisselende werkvormen worden gebruikt, zoals
zelfreflectie, intervisie, dialogen, waarnemings-, en
bewustzijnsoefeningen, zelfonderzoek, meditatie en lichaamswerk.
Doel van deze werkvormen is de oorspronkelijke kenmerken en
kwaliteiten van jouw innerlijk kompas te leren herkennen en te
ervaren. Het gaat dan bijvoorbeeld om innerlijke ruimte, integriteit,
gemoedsrust, realiteitszin, vitaliteit, gezag, daadkracht, compassie,
autonomie en creativiteit. Daarnaast benutten we werkvormen die
gericht zijn op het ontdekken, onderkennen en opruimen van
afwijkingen van je uitgezette route, de zogenaamde deviatie van
het kompas. Deze deviatie ontstaat door belemmerende patronen
in denken, voelen en handelen. Bijvoorbeeld in de vorm van
dogma’s in denken, angstige gevoelens of taaie gewoontes in
doen en laten. Ook kan het kompas overgenomen zijn door de
innerlijke criticus of het geconditioneerde geweten waardoor je
keuzeruimte erg klein wordt. Leren door ervaren staat in dit
leeravontuur centraal. We geven je handvatten om zelf je innerlijke
autoriteit te onthullen en die te benutten als de basis voor goed
functioneren en werkelijk succes. We gebruiken oefenvormen en
intervisie tussen deelnemers om je (deels onbewuste) eigen
inzichten en wijsheid voor jou zelf duidelijk te maken. Voorafgaand
aan het programma vindt een intake plaats met Guus Brackel (Bout
en Partners), kerndocent van het programma. De MIC® kan gezien
worden als een vervolg op Ik en de Anderen®.

DOELGROEP
De MIC® is gericht op mensen met een stevige dosis werk- en
levenservaring. Voor mensen, die succesvol zijn en willen blijven in
de rol die zij spelen als professional, manager, bestuurder of
ondernemer. Voor mensen die hun talenten waarde(n)vol willen
benutten.

PROGRAMMA OPBOUW
Dag 1
• Visie op succesvol werken.
• Wat is het verschil tussen normen en waarden?
• De (interne) ondernemer als nuchtere levenskunstenaar. 

Dag 2
• Kwaliteiten van het innerlijk kompas.
• Crisis en stagnatie.
• Conditionering in denken, voelen en handelen.

Dag 3
• Licht en schaduw: kleur bekennen.
• Emoties als drijfveren.
• Loskomen van de innerlijke criticus. 

Dag 4
• Gezag, macht en (geloof)waardigheid.
• Kwetsbaarheid en sensitiviteit.
• Zelfstandigheid kritisch onderzocht.

 

DEBAAK.NL/MIC
Informatie en advies
t 0343-556369
e advies@debaak.nl
e mic@debaak.nl
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