
CTT	  BASISKENNIS	  
CTT	  MODEL	  EN	  INSTRUMENT	  
Cultural	  Transforma.on	  Tools	  ®	  

CTT	  1	  is	  een	  interac:eve	  en	  boeiende	  tweedaagse	  accredita:e-‐training	    
die	  de	  basis	  legt	  om	  met	  CTT	  te	  kunnen	  werken.	  

voor	  consulenten,	  coaches,	  HR	  Professionals,	  managers,	  	  

directeurs,	  leidinggevenden,	  leerkrachten,	  	  

die	  waarden	  in	  kaart	  willen	  brengen	  

en	  cultuurtransforma:e	  beogen.	  



CTT,	  een	  krach.g	  en	  eenvoudig	  mee.nstrument.	  

CTT,	  een	  handig	  proces-‐begeleidingsinstrument.	  
DOELSTELLING	  
om	  de	  basiskennis	  te	  verwerven	  hoe	  u	  met	  CTT	  werkt.	  

OMSCHRIJVING	  
U	  krijgt	  helder	  inzicht	  in	  het	  theore.sche	  kader	  van	  CTT,	  de	  7	  niveaus	  van	  bewustzijn	  en	  een	  
volledig	  overzicht	  van	  de	  concrete	  mee.nstrumenten.	  U	  leert	  de	  verschillende	  resultaten	  
correct	  analyseren.	  Aan	  de	  hand	  van	  uw	  persoonlijke	  resultaten	  en	  concrete	  voorbeelden	  krijgt	  
u	  voeling	  met	  de	  kracht	  van	  het	  instrument	  en	  het	  procesma.ge	  aspect	  ervan.	  	  

CONCRETE	  THEMA’S	  
• Het	  model	  met	  7	  niveaus	  van	  persoonlijk	  bewustzijn	  &	  organisa.ebewustzijn	  met	  

bijhorende	  Business	  Needs	  Scorekaart	  
• Stapsgewijze	  aanpak	  om	  de	  verschillende	  resultaten	  te	  analyseren	  
• Opbouw	  van	  coaching	  vertrekkende	  vanuit	  CTT	  
• De	  7	  s.jlen	  van	  leiderschap	  en	  leiderschapsontwikkeling	  
• Beknopt	  overzicht	  van	  het	  kader	  van	  cultuurtransforma.e	  	  

U	  KRIJGT	  
• Een	  gra.s	  IVA,	  Individueel	  Waarden-‐assessment	  voor	  uzelf	  
• Een	  tweede	  gra.s	  IVA,	  Individueel	  Waarden-‐assessment	  voor	  een	  collega	  of	  vriend	  	  
• Part	  1	  Accredita.e	  en	  lidmaatschap	  bij	  het	  wereldwijd	  netwerk	  van	  BarreQ	  Values	  

Centre.	  

Esclarmonde	  begeleidt	  organisa.es	  bij	  het	  proces	  van	  cultuurtransforma.e	  vanuit	  een	  integrale	  visie	  
en	  met	  een	  dynamische	  aanpak.	  Waarden	  zijn	  fundamenteel	  voor	  persoonlijke	  en	  organisatorische	  
transforma.e.	  Veerkracht	  en	  duurzaamheid	  is	  het	  resultaat.	  Else	  Nollet	  is	  zaakvoerder	  van	  
Esclarmonde,	  Global	  Trainer/Partner	  BarreQ	  Values	  Centre.	  	  Zij	  heeU	  14	  jaar	  ervaring	  als	  facilitator,	  
trainer	  en	  coach	  werkzaam	  zowel	  in	  de	  bedrijfswereld	  als	  in	  educa.e.	  	  Deze	  kennis,	  wijsheid	  en	  
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De zeven niveaus van bewustzijn - organisatie

Positieve Focus / Overdreven Focus

Dienstbaarheid

Het verschil
maken

Interne
samenhang

Transformatie

Eigenwaarde

Relaties

Overleven

Financiële Stabiliteit
Aandeelhouderswaarde, organisatorische groei,
gezondheid van de werknemer, veiligheid.
Controle, corruptie, hebzucht

Relaties die de bedrijfsbehoeften ondersteunen
Loyaliteit, open communicatie, klanttevredenheid,
vriendschap. Manipulatie, schuld

De beste zijn
Systemen, processen, kwaliteit, beste praktijken,
trots op de prestaties.
Bureaucratie, zelfgenoegzaamheid

Continue vernieuwing en leren
Verantwoording, aanpassingsvermogen,
empowerment, teamwork, doelen oriëntatie,
persoonlijke groei

Bouwen Intern communautair
Gedeelde waarden, visie, betrokkenheid, integriteit,
vertrouwen, passie, creativiteit, openheid,
transparantie

Strategische allianties en partnerschappen
Milieubewustzijn, betrokkenheid van de
gemeenschap, vervulling van de werknemer

Dienstbaarheid aan de mensheid
Sociale verantwoordelijkheid, toekomstige
generaties, lange-termijn perspectief, ethiek,
mededogen, nederigheid


