
CTT	  PRACTITIONER	  CERTIFICATION	  COURSE	  
NIEUWE	  ERVARINGSGERICHTE	  TRAINING	  

CTT	  MODEL	  EN	  MEETINSTRUMENT	  
CULTUURTRANSFORMATIE	  

Cultural	  Transforma.on	  Tools	  ®	  
CTT	  Prac88oner	  is	  een	  interac8eve	  en	  ervaringsgerichte	  vierdaagse	  accredita8e-‐training  
waar	  je	  inzicht	  krijgt	  om	  het	  integrale	  proces	  van	  cultuurtransforma8e	  te	  begeleiden	   

gebruikmakend	  van	  CTT	  

voor	  consulenten,	  coaches,	  HR	  Professionals,	  managers,	  	  

directeurs,	  leidinggevenden,	  leerkrachten,	  	  



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

CTT,	  een	  handig	  proces-‐begeleidingsinstrument.	  
DOELSTELLING	  
om	  competent,	  vertrouwd	  en	  bewust	  te	  worden	  	  
hoe	  je	  een	  integraal	  cultuurtransforma.e-‐proces	  opstart,	  voorbereidt,	  faciliteert,	  
ondersteunt	  en	  opvolgt	  gebruikmakend	  van	  CTT.	  

OMSCHRIJVING	  
De	  training	  is	  modulair	  opgebouwd	  zodat	  je	  meteen	  zelf	  aan	  de	  slag	  kan	  met	  al	  het	  
materiaal	  voor	  je	  eigen	  klanten/organisa.e.	  Er	  wordt	  ervaringsgericht	  en	  met	  reële	  
casestudies	  gewerkt.	  De	  rode	  draad	  is	  het	  boek	  van	  Richard	  BarreF:	  The	  Values-‐Driven	  
Organiza.on:	  Unleashing	  Human	  Poten.al	  for	  Performance	  and	  Profit.	  Alsook	  het	  
prak.jkhandboek	  Get	  Connected.	  Je	  krijgt	  inzicht	  in	  de	  integrale	  aanpak	  van	  het	  proces	  
van	  cultuurtransforma.e	  volgens	  de	  4	  dimensies	  (Wilber).	  Jouw	  verschillende	  
persoonlijke	  en	  individuele	  resultaten	  verrijkt	  met	  reflec.eopdrachten	  geven	  je	  voeling	  
met	  de	  kracht	  van	  het	  instrument	  en	  zijn	  de	  sleutel	  tot	  cultuurtransforma.e.	  Je	  ervaart	  
op	  een	  diepgaande	  wijze	  wat	  transforma.e	  wezenlijk	  is	  en	  krijgt	  voldoende	  prak.sche	  
bagage	  en	  methodes	  aangereikt	  om	  zelf	  het	  proces	  van	  cultuurtransforma.e	  te	  
kunnen	  faciliteren.	  

CONCRETE	  THEMA’S	  
• Volledig	  overzicht	  van	  het	  integrale	  kader	  van	  cultuurtransforma.e	  (Wilber)	  
• 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	  verschillende	  coachingsessies	  vertrekkende	  van	  CTT	  
• 	  De	  7	  s.jlen	  van	  leiderschap	  
• Concrete	  methoden	  en	  bewustzijnsoefeningen	  inzake	  transforma.e	  



OVERZICHT	  VAN	  HET	  PROGRAMMA	  
Dag	  1:	  	  Kennismaken	  met	  BarreF	  Values	  Centre,	  CTT	  en	  elkaar 
	   Module	  1:	  Waarden	  -‐	  het	  cultuurtransforma.ekader	  -‐	  7	  bewustzijnniveaus 
	   Module	  2:	  Leading	  Self	  	  -‐	  Transforma.e	  begint	  bij	  jezelf	  :	  ervaringsgerichte	  oefeningen	  

Dag	  2:	  	  Transforma.e	  faciliteren	  in	  teams	  en	  organisa.es  
	   Module	  3:	  Leading	  Self	  -‐	  Zel_ewustzijn	  dmv	  CTT:	  je	  PVA	  en	  IVA	  	  met	  coaching 
	   Module	  4:	  Crea7ng	  Common	  Ground	  	  -‐	  Van	  individu	  naar	  team 
	   	   Het	  creëren	  van	  verbinding	  binnen	  teams	  

Dag	  3:	  	  Cultuurtransforma.e	  in	  een	  volledige	  organisa.e 
	   Module	  5:	  Crea7ng	  Common	  Ground	  -‐	  Van	  team	  naar	  organisa.e 
	   	   Het	  creëren	  van	  verbinding	  voor	  een	  organisa.e/bedrijf/school  
	   	   Werken	  met	  groepsresultaten	  CVA	  /CDR 
	   Module	  6:	  Transforma7onal	  Journey	  -‐	  Waardengedreven	  Leiderschap  
	   	   Leiderschapsontwikkeling	  en	  coaching	  adv	  LDR	  	  

Dag	  4:	  Module	  7	  :	  Synthese 
	   	   Het	  creëren	  van	  een	  waardengedreven	  organisa.e:	  de	  gouden	  sleutels	  

U	  krijgt	  
• Een	  uitgeprint	  werkboek	  &	  The	  Values-‐Driven	  Organiza.on:	  Unleashing	  Human	  Poten.al	  

for	  Performance	  and	  Profit	  van	  	  Richard	  BarreF	  	  
• Een	  gra.s	  IVA,	  Individueel	  Waarden-‐assessment	  voor	  jezelf.	  
• Een	  tweede	  gra.s	  IVA,	  Individueel	  Waarden-‐assessment	  voor	  een	  klant,	  collega	  	  
• Een	  gra.s	  LDR	  of	  LVA,	  360°	  Leiderschaps-‐Waarden-‐assessment	  voor	  jezelf	  
• Een	  tweede	  gra.s	  LDR,	  	  360°	  Leiderschaps-‐Waarden-‐assessment	  	  
• of	  een	  gra.s	  SGA,	  Small	  Group	  Assessment	  voor	  maximaal	  20	  mensen	  
• 1	  uur	  gra.s	  coaching/mentoring	  door	  Else	  Nollet	  bij	  jouw	  eerste	  project.	  
• Volledige	  accredita.e,	  toegang	  tot	  alle	  producten	  van	  BVC,	  BarreF	  Values	  Centre	  
• Lidmaatschap	  bij	  het	  wereldwijd	  en	  lokaal	  netwerk:	  	  gra.s	  webinars	  &	  referen.es	  van	  

BVC.	  

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	  BarreF	  Values	  
Centre.	  	  Zij	  heeg	  15	  jaar	  ervaring	  als	  facilitator,	  trainer	  en	  coach	  werkzaam	  zowel	  in	  de	  bedrijfswereld	  als	  in	  educa.e.	  	  
Deze	  kennis,	  wijsheid	  en	  ervaring	  wordt	  doorgegeven.	  Meer	  informa.e:	  www.cultuurtransforma.e.com

http://www.cultuurtransformatie.com
http://www.cultuurtransformatie.com

