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Introductie

Bij de oprichting van de Stichting Gedragen Ruimte beschrijft
het bestuur in haar beleidsplan welke activiteiten ontwikkeld gaan worden. De
activiteiten en verdere ontwikkeling worden in een voorlopig tijdskader geplaatst.
Eind 2019 zal het beleidsplan aangevuld en herschreven worden.

Geschiedenis ontstaan
Stichting Gedragen Ruimte is ontstaan vanuit Yoga-opleiding Amitabha.
De opleiding zelf heeft een meer beroepsmatige missie: opleiden van breed en goed
gekwalificeerde yogadocenten.
Daarnaast is er binnen de opleiding al een jarenlang proces van kennisontwikkeling
geweest en zoeken naar verbindingen met werken in bedrijven, de relatie tussen
‘waardegedragen lichaamswerk’ en innovatief vermogen, en de mogelijkheid om
kernvaardigheden die je onder andere traint vanuit lichaamswerk om te zetten naar
professionele vaardigheden.
Of in simpelere bewoordingen: lichaamswerk leidt tot een gedragen, open
aandachtsruimte die fundamenteel is voor de ontwikkeling van compassie. Tegelijk is
het een vaardigheid die je als professional of als organisatie kan inzetten vanwege de
potentie voor persoonlijke groei en co-creatie.
Training van deze open, gedragen aandachtsruimte en het inzetten daarvan in het
publieke domein, als professional of in organisaties, is van groot belang voor
samenhang, verbinding en harmonisering, juist ook in het maatschappelijk leven.
Vanuit die constatering is de wens ontstaan een kennis- en trainingsinstituut op te
richten, die zich richt op het ontwikkelen van kennisactiviteiten en trainingen die
bijdragen aan meer Gedragen Ruimte, meer verbinding en compassie.
Deze activiteiten zijn zonder winstoogmerk, en beogen verschillende groepen en
netwerken te verbinden.

Formule

De Stichting zet vooral in op het ontwikkelen van modules en interventies, en
theoretische kaders, die voldoende neutraal zijn zodat verschillende groepen professionals, of organisaties - zich binnen deze modules of kaders kunnen verbinden,
met elkaar in gesprek kunnen komen en elkaar kunnen voeden/trainen vanuit de
onderliggende waarden van compassie en betrokkenheid.
Tegelijk is er een lerend effect, waardoor getrainden zelf ook weer trainer kunnen
worden, of binnen hun setting expertise en ervaring door kunnen geven.
Er zijn vele wegen naar Rome, of naar compassie. De inspiratie voor Sichting Gedragen
Ruimte is de Japanse Boeddhistische school van het Shingon-Boeddhisme.
Shingon-Boeddhisme heeft een heel specifiek trainingsstramien, maar is in de
onderliggende waarden juist zeer universeel en niet sectarisch.

Activiteiten
Stichting Gedragen Ruimte gaat zich richten op activiteien in drie domeinen: individu,
professional, organisatie.

Domein 1: individu
1) Voor wie als individu interesse heeft in de specifieke insteek van het ShingonBoeddhisme kan via de Stichting indien nodig financiele ondersteuning
aanvragen.
Doelen binnen dit domein: het overdragen van trainingsvormen uit de traditie
van het Shingon-Boeddhisme, en het mogelijk uitnodigen van (buitenlandse)
leraren.
De rol van Stichting Gedragen Ruimte is om mensen die niet voldoende financiële
middelen hebben om trainingen en lesmodules bij te wonen te subsidieren, en
kennisaktiviteiten zoals lezingen en workshops door (buitenlandse) leraren te
subsidiëren.
Tijdspad 2018- 2019:
Er worden driedaagse trainingen georganiseerd, waarvoor
financële ondersteuning aangevraagd kan worden.
Uiteindelijke doel is om met bestaande contacten in
Boeddhistische scholen in Japan (Kōyasan) en in Nederland
meer uitwisseling en kennisacticiteiten te oganiseren.
Hiervoor is nog geen tijdspad geformuleerd.

Domein 2: professional

2) Gericht op professionals wil de Stichting lesmodules en intervisie-tools voor
professionals ontwikkelen, die hen in staat stellen hun eigen Gedragen Ruimte te
ontwikkelen en ter beschikking te stellen van hun collegae en evt. Cursisten of
cliënten.
Naast het ontwikkelen van deze modules en tools zal de Stichting trainers
subsidiëren, die op lokatie kunnen werken met intervisie-groepen.
De te ontwikkelen lesmodules zijn niet gebaseerd op technieken uit de Shingontraditie en zijn geschikt voor iedereen die een (onder andere) lichaamsgerichte
ingang zoekt voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Tijdspad 2018- 2019:
Een basisstramien voor de intervisie is ontwikkeld en zal
vanaf begin 2019 uitgevoerd worden op lokatie, bij intervisiegroepen.
In de tweede helft van 2019 zal de methodiek vastgelegd
worden, en zal een (kleine) poel van trainers beschikbaar
zijn.

Domein 3: organisatie
3) Gericht op organisaties en bedrijven wil de Stichting een theoretisch kader
ontwikkelen waarin de training van (o.a.) lichaamsgevoel in verband gebracht
wordt met compassie-training en professionele effectiviteit.
Eerste aanzetten hiertoe zijn al gestart, met een competentie-gerichte
theoretische beschouwing voor werkers bij de overheid. Hierin wordt de
transitie naar een ‘andere’ overheid met nieuwe overheidsrollen vergeleken met
de transitie die een holistische lichaamsgerichte training teweeg brengt, en de
competenties die daarin ontwikkeld worden.
Mogelijk op te zetten activiteiten: een symposium met andere ‘stakeholders’ rond
dit onderwerp, waarin lichaamsgerichte training en persoonlijke ontwikkeling
beschouwd worden vanuit vragen rond sociale transitie en sociale participatie,
en transities in bedrijfsleven.
Tijdspad 2018- 2019:
Vanuit het bestuur van Stichting Gedragen Ruimte is sprake
van een enorm netwerk vanuit lichaamsgerichte training,
mindfulness, maatschappelijk organisaties die zich richten
op sociale duurzaamheid en werken met kwetsbaardere
groepen, mensen die betrokken zijn bij transities bij
overheidsinstellingen, kennisnetwerken en innovatief
ondernemen.
De eerste stap is om binnen deze netwerken een
gezamenlijke taal te gaan ontwikkelen, waarmee je de meer
onzichtbare vaardigheden waar wij ons op richten kunt benoemen en onderbouwen.
In najaar 2019 willen we een gerichter plan maken voor kennisuitwisseling, en een plan
voor mogelijke organisatie van een symposium, en het ontwikkelen van gerichte
trainingsmodules.

Financiële draagkracht
De Stichting heeft in beginsel een budget van € 10.000,- jaarlijks te besteden.
Voor de aanzet van de activiteiten in 2018 en 2019 is dit budget voldoende.
Bij het organiseren van grotere activiteiten zal de Stichting actief moeten zoeken naar
sponsoren. Deze sponsoren zullen vanuit lopende projecten gezocht worden.
De Stichting verwacht in de lopende periode 2018 en 2019 weinig tot geen budget op te
bouwen vanuit donaties die bijvoorbeeld via de website gegenereerd worden.

