
jaaropleiding: zo werkt TRANSITIE



Net zoals 
een roedel wolven

de stroom van een rivier 
kan beïnvloeden, 

zo zijn wij ervan overtuigd 
dat een groep mensen een 
enorme, blijvende impact 

kan realiseren.

start met 8 helpt pioniers, voorvechters, frisdenkers en doordouwers die zich 
met een duurzame transitieopgave bezighouden om een stevig basiskamp te 
vormen – met behulp van 8 basisprincipes – om met welke uitdaging dan ook 
om te gaan. 

start met 8 helpt deze pioniers, voorvechters, frisdenkers en doordouwers te 
oefenen met toegereikte praktische handvatten en deze te vertalen naar hun 
eigen praktijk zodat zij een waardevolle volgende stap kunnen zetten in hun 
transitie in het organiseren, samenwerken en doen.
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De aanpak van start met 8 is gebaseerd op bovenstaand model. De duurzame transitieopgave staat 
centraal. De reis hiernaar toe en ook de eindbestemming zijn onbekend. Om die opgave te realise-
ren – met allerlei bijkomende onzekerheden en uitdagingen – is er een stevig basiskamp ofwel team, 
ecosysteem of tribe nodig. Om dit organische basiskamp (nader) vorm te geven, voeden we deze met 
8 basisprincipes: 1 wederkerigheid
 2 creëren van beweging
 3 diversiteit
 4 veerkracht
 5 eigenaarschap
 6 harmonie, balans en ritme
 7 collectieve intelligentie 
 8 leiderschap
Om die 8 basisprincipes eigen te maken, gaan we volop oefenen door te verwonderen, schuren, 
verbinden, vastpakken en verankeren. Ervaren wat in de praktijk wel en niet werkt, in het hier en nu. 
Om uiteindelijk als groep zoveel mogelijk blijvende impact te maken op de betreffende duurzame 
transitieopgave. Zo hebben de verschillende lagen telkens een wisselwerking met elkaar. 



jaaropleiding: zo werkt TRANSITIE
Ga mee op reis om te verwonderen, schuren, verbinden, vastpakken en verankeren!  
Houd jij je bezig met een duurzame transitie als de circulaire economie, energietransitie of klimaat-
adaptatie? Vast geen gemakkelijke opgave! Want dit betekent per definitie verandering en dat vinden 
wij mensen best eng. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid komen we dan ook allerlei beren op 
onze weg tegen. En soms weten we het dan ook even niet meer hoe verder te komen. Voor transities
is het nodig om anders te organiseren, anders samen te werken en anders te doen. Vastgeroeste 
patronen doorbreken en dan écht in het hier en nu. Maar hoe doe je dat? 

Wat als alle oplossingen al voor handen zijn? Geruststellende gedachte toch! Echter, we zien deze 
niet altijd. De natuur heeft al 3,8 miljard jaar R&D opgebouwd. Al zo’n 50.000 jaar lang vormen wij 
tribes en leven en werken als groepen samen. En ook in het groepsonbewuste zit een boel wijsheid 
verborgen. Door stil te staan, te prikkelen, uit te dagen, te doorleven en te verrijken gaan we ieder 
potentieel benutten. 

start met 8 heeft een jaaropleiding ontwikkeld om als individu, samen met je ‘buddy’, collega of 
samenwerkingspartner of als team een stevig basiskamp te vormen – met behulp van 8 basiswaar-
den – om met welke uitdaging dan ook om te kunnen gaan. Gericht op volop oefenen. Want voor het 
realiseren van een transitie is gedragsverandering nodig. En daarvoor geldt, oefening baart kunst! 
Ga je mee op reis?

In het eerste blok richt de opleiding zich op de volgende basisprincipes van transities: 

 1 wederkerigheid 
 2 beweging creëren 
 3 diversiteit 
 4 veerkracht 

In het tweede blok staan op het programma: 

 5 eigenaarschap
 6 harmonie, balans en ritme
 7 collectieve intelligentie  
 8 leiderschap 

We gaan in de opleiding als groep met elkaar op reis. Met minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. 
Stap voor stap de ultieme ‘tribe’ vormen door gedurende het jaar samen op te trekken. In de natuur 
rondom het letterlijke en figuurlijke kampvuur en in de praktijk oefenen en nog eens oefenen. Om het 
geleerde eigen te maken. En elkaar uitdagen en verrijken om zoveel mogelijk impact te maken in de 
diverse duurzame transitieopgaves, waarbij we op ieder moment terug kunnen vallen op het basis-
kamp.



De jaaropleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
 • 4 online leergangen van 2,5 uur

 •  4 fysieke leergangen van een dag(deel)

 • 2 meerdaagse leergangen

 • 2 terugkomsessies van 3 uur

 • tussentijdse oefeningen, inspiratie en kennis 

 • tussentijds een-op-een contact met trainer en onderling met andere deelnemers

 • inspiratie en praktijk e-book over werkende principes in transities

Wat levert de jaaropleiding concreet op? 
 resultaatdoel: Het creëren van een stevig basiskamp (ofwel team) om een duurzame transitie  
  met blijvende impact te realiseren 

 gedragsdoel: De deelnemer kiest uit de toegereikte praktische handvatten een aantal methodes  
  of tools die de deelnemer (met een vertaalslag) toepast in de praktijk

 opleidingsdoel: De deelnemer kent de 8 basisprincipes voor het organiseren, samenwerken en  
  doen van en in transities, ziet het nut van deze principes in om deze toe te passen  
  in de praktijk en beheerst de vaardigheden om dat ook te doen

Daarbij: 
 • heb je volop geoefend met praktische handvatten in het organiseren, samenwerken en doen 
  van en in transities

 • maak je van het geleerde een vertaalslag naar jouw eigen praktijk om deze vervolgens toe te 
  passen om te ervaren wat wel en niet werkt

 • ontvang je inspiratie, kennis en inzichten over het organiseren, samenwerken en doen van en 
  in transities

 • krijg je een inspiratie e-book over werkende principes in transities

 • leer je van kennis en ervaringen van andere deelnemers die ook met duurzame transitieopgaves  
  bezig zijn en vormen we met elkaar de ultieme ‘tribe’ 

 • ontvang je telkens na iedere leergang een praktische oefening, kennis en inspiratie voor 
  vervolgstappen 

 • krijg je toegang tot de helpdesk van de trainer om vraagstukken in het hier en nu voor te leggen 

 • laat je je inspireren door verschillende plekken in de natuur, zit je met goed gezelschap rond 
  het kampvuur en ontdek je waardevolle lessen tijdens diverse wandelingen   

 • ontvang je bij het doorlopen van de jaaropleiding een certificaat ‘zo werkt TRANSITIE’ en een  
  praktijk e-book over werkende principes in transities, mede ontwikkeld op basis van input van  
  de praktijken van de deelnemers  



Voor wie? 
Iedereen die zich met een duurzame transitie als de circulaire economie, energietransitie of   
 klimaatadaptatie bezighoudt. En zich herkent in het volgende: 

Op weg naar een nieuwe werkelijkheid kom je allerlei uitdagingen tegen. En soms weet je wellicht 
niet hoe de volgende stap te zetten, verslapt de aandacht, kom je niet verder dan die ene kiem, zijn 
er onderling frustraties, loop je vast in bureaucratie of ontploft zelfs de boel. Zowel in de onderlinge 
samenwerking in de kerngroep als in de samenwerking met andere betrokkenen. 
En bijvoorbeeld:

 • een grotere beweging op gang wilt brengen en/of blijvende impact wilt maken

 • weerstand of een niet vruchtbare groepsdynamiek ervaart 

 • sprake is van een herhaling van zetten, het niet écht komen tot een (innovatieve) oplossing,  
  opschaling of doorbraak

 • meer grip wilt krijgen op jouw transitieopgave

 • er veel gepraat wordt over verandering, maar niet doorgepakt wordt in de praktijk 

 • binnen jouw kernteam (nader) invulling wilt geven aan bijvoorbeeld eigenaarschap, 
  wederkerigheid, diversiteit of leiderschap  

jaaroverzicht: zo werkt TRANSITIE

wat wanneer

online kick off jaaropleiding di 26.01: 9-10 uur

Blok I: februari 2021 t/m juli 2021

online leergang 1: zo werkt WEDERKERIGHEID do 11.02: 9.30-12 uur

fysieke leergang 2: zo werkt BEWEGING CREËREN  di 09.03: 6.30-12.30 uur

online leergang 3: zo werkt DIVERSITEIT do 08.04: 9.30-12 uur

fysieke leergang 4: zo werkt VEERKRACHT  di 11.05: 15.30-21.30 uur

meerdaagse leergang: zo werkt DOORLEVEN I  ma 07.06: 16 uur - do 10.06: 11 uur

terugkomsessie: zo werkt VERANKEREN I  di 06.07: 16-19 uur

hulp bij het hier en nu: zo werkt de HELPDESK I  doorlopend

Blok II: september 2021 t/m februari 2022*

online leergang 5: zo werkt EIGENAARSCHAP do 09.09: 9.30-12 uur

fysieke leergang 6: zo werkt HARMONIE, BALANS EN RITME  di 12.10: 13-19 uur

online leergang 7: zo werkt COLLECTIEVE INTELLIGENTIE  do 11.11: 9.30-12 uur

fysieke leergang 8: zo werkt LEIDERSCHAP  di 07.12: 8-14 uur

meerdaagse leergang: zo werkt DOORLEVEN II  ma 17.01: 16 uur - do 20.01: 11 uur

terugkomsessie: zo werkt VERANKEREN II  do 17.02: 16-19 uur

hulp bij het hier en nu: zo werkt de HELPDESK II   doorlopend

* Nadere informatie over blok II volgt uiterlijk april 2021



Zelfs na al deze tijd
zegt de zon nooit tegen de aarde:

‘Je staat bij me in het krijt’.

Kijk eens wat er
met zo’n liefde gebeurt!

Het verlicht de hele hemel. 

Hafez

Het organiseren 
van beweging is 

een ernstig 
onderbenutte kans 

om versneld de 
doelen te halen.

blok 1 / leergang 1: zo werkt WEDERKERIGHEID 
start met 8 beschouwt wederkerigheid als een van de basisprincipes voor transities. Zonder weder-
kerigheid is een transitie onmogelijk. Op wederkerigheid worden langdurige relaties gebouwd. 
De basis van de menselijke cultuur is erop gebaseerd. Het is bewust kiezen voor afhankelijkheid van 
elkaar. Ik heb iets wat jij niet hebt en jij hebt iets wat ik niet heb. Maar hoe geven we een langdurige 
gezonde relatie vorm waar beide partijen wat aan hebben?

Tijdens deze online leergang oefen je met aangereikte praktische handvatten rondom wederkerigheid 
en vertaal je deze naar jouw eigen praktijk. Dit zodat jij een waardevolle volgende stap kan maken in 
jouw duurzame transitie in het organiseren, samenwerken en doen. Daarbij gaan we in op thema’s als 
vertrouwen en dankbaarheid; voeding voor jouw transitieteam om met iedere uitdaging om te gaan! 

Op deze ontdekkingstocht gaan we onder meer: 
 • kennismaken in stilte
 • halen en brengen in (dis)balans
 • een blokje om 
 • in de pen klimmen… 
Door te verwonderen, schuren, verbinden en vastpakken! 

donderdag 11 februari van 9.30 tot 12 uur
basiskamp: online via Zoom en Miro

blok 1 / leergang 2: zo werkt BEWEGING CREËREN
start met 8 beschouwt beweging creëren als een van de basisprincipes voor transities. Om verande-
ringen teweeg te brengen, is het nodig dat mensen gaan bewegen. Dat gaat over het daadwerkelijk 
veranderen van gedrag en dan niet van enkele personen, het vraagt om een zichzelf vergrotende 
groep. Hoe ontstaat zo’n olievlekwerking? Hoe komen mensen van een idee tot uitvoering? 
Hoe komen die goede ideeën vervolgens ook tot opschaling? Dat het gaat stromen. 

Tijdens deze leergang in de natuur oefen je met toegereikte praktische handvatten rondom het cre-
eren van bewegen en vertaal je deze naar jouw eigen praktijk. Dit zodat jij een waardevolle volgende 
stap kan maken in jouw duurzame transitie in het organiseren, samenwerken en doen. Daarbij gaan 
we in op thema’s als gedragsverandering en het creëren van een visie; voeding voor jouw transitie-
team om met iedere uitdaging om te gaan! 

Op deze ontdekkingstocht gaan we onder meer: 
 • wandelen met zonsopgang
 • beweging in kaart brengen
 • de kracht van het verhaal ervaren… 
Door te verwonderen, schuren, verbinden en vastpakken! 

dinsdag 9 maart van 6.30 tot 12.30 uur*
basiskamp: Natuureducatiecentrum Hooge Nesse**



Want waar 
het botst, 

daar ontstaat 
iets nieuws.

* Deze leergang is voor de vroege vogels onder ons. 
 We gaan met elkaar en de omliggende natuur ontwaken tijdens een (hopelijk) prachtige zons-  
 opgang, alvorens we met het programma starten. 

Tip! Overnacht van 8 tot 9 maart in de buurt om alvast even te aarden op deze plek. 
Zo ligt bijvoorbeeld Van der Valk Hotel ARA om de hoek op loopafstand. Maar jouw vindingrijkheid 
brengt je vast ook op andere ideeën om bijvoorbeeld een oude vriend(in) op te zoeken of er op uit 
te trekken met je tentje. Deze mogelijke overnachting is niet inbegrepen in de kosten. 

** Een gebied in transitie
Natuurgebied Hooge Nesse is van landbouwpolder, slib- en gronddepot in aantrekkelijk natuurgebied 
veranderd. Langs struinpaden kan dit gebied worden verkend. Het terrein van 72 hectare ligt tussen 
de Oude Maas en de Lindtsedijk bij Zwijndrecht. Ontdek bijzondere vogelsoorten, uiteenlopende 
planten of het wilgenbos. Het Natuureducatiecentrum is een circulair gebouw gemaakt van herge-
bruikte materialen met een bijzonder groen dak en kas. Zojuist opgeleverd met hier en daar nog wat 
rauwe randjes, maar daardoor niet minder mooi!

blok 1 / leergang 3: zo werkt DIVERSITEIT
start met 8 beschouwt diversiteit als een van de basisprincipes voor transities. Hoe ziet de kerngroep 
eruit in jouw transitieopgave? Is die een weerspiegeling van onze samenleving? Is er ruimte voor een 
echt afwijkende mening of perspectief? En hoe maken we verbinding met de andere wereld?   

Tijdens deze online leergang oefen je met toegereikte praktische handvatten rondom diversiteit en 
vertaal je deze naar jouw eigen praktijk. Dit zodat jij een waardevolle volgende stap kan maken in 
jouw duurzame transitie in het organiseren, samenwerken en doen. Daarbij gaan we in op thema’s 
als loslaten en verbinden; voeding voor jouw transitieteam om met iedere uitdaging om te gaan! 

Op deze ontdekkingstocht gaan we onder meer: 
 • (ont)labelen
 • soortenrijkdom ontdekken
 • meerdere kanten in onszelf en de ander beleven… 
Door te verwonderen, schuren, verbinden en vastpakken! 

donderdag 8 april van 9.30 tot 12 uur
basiskamp: online via Zoom en Miro



Besef dat het 
ontwikkelen van een
verfijnde veerkracht 

tijd nodig heeft, 
een geleidelijk proces 
is en over generaties 

heen gaat.

blok 1 / leergang 4: zo werkt VEERKRACHT
start met 8 beschouwt veerkracht als een van de basisprincipes voor transities. Het is onvermijdelijk 
op weg naar een nieuwe realiteit, allerlei onverwachte, lastige situaties tegen te komen. Ervaring 
leert dan ook dat uitdagingen de norm zijn in een transitie, omdat systeemverandering nou eenmaal 
hardnekkig is. Maar hoe veerkrachtig zijn we als mensheid om met complexe transities om te kunnen 
gaan en hoe kunnen we dit bewuster ontwikkelen? 

Tijdens deze leergang in de natuur oefen je met toegereikte praktische handvatten rondom veer-
kracht en vertaal je deze naar jouw eigen praktijk. Dit zodat jij een waardevolle volgende stap kan 
maken in jouw duurzame transitie in het organiseren, samenwerken en doen. Daarbij gaan we in op 
thema’s als verandering en volharding; voeding voor jouw transitieteam om met welke uitdaging dan 
ook om te gaan! 

Op deze ontdekkingstocht gaan we onder meer: 
 • eilandleven
 • schokken ervaren
 • genieten van de zonsondergang
 • een blik naar buiten richten… 
Door te verwonderen, schuren, verbinden en vastpakken! 

dinsdag 11 mei van 15.30 tot 21.30 uur* 
basiskamp: bezoekerspunt Sophiapolder** 

* Deze leergang is voor de laatbloeiers onder ons. 
 We starten wat later, zodat we de dag kunnen afsluiten 
 met een (hopelijk) prachtige zonsondergang.
 
Tip! Overnacht van 11 tot 12 mei in de buurt voor een rustige overgang. Zo ligt bijvoorbeeld aan de 
overkant in Dordrecht Hotel Villa Augustus met een prachtige tuin. Maar jouw vindingrijkheid brengt 
je vast ook op andere ideeën om bijvoorbeeld een oude vriend(in) op te zoeken of er op uit te trek-
ken met je tentje. Deze mogelijke overnachting is niet inbegrepen in de kosten.

** Beleef het ultieme eilandgevoel
Midden in de getijdenrivier De Noord ligt het natuureiland Sophiapolder. Je kan er alleen met een 
klein voetveer komen voor een wandeling van 2,5 kilometer over vlonders en dijken. Je ervaart het ei-
landgevoel door de geïsoleerde ligging midden in de drukbevaren rivieren van de Drechtstedenregio. 
Spot de kluut, lepelaar, koninginnekruid of spindotter in zoetwatergetijdennatuur. Ons basiskamp is 
het bezoekerspunt, volledig zelfvoorzienend met 30 zonnepanelen op het dak en een zuiveringsinstal-
latie voor het afvalwater. 



blok 1 / meerdaagse leergang: zo werkt DOORLEVEN I 
In dit meerdaagse programma pakken we door op de eerder voorbijgekomen onderwerpen: 
 1 wederkerigheid
 2 beweging creëren
 3 diversiteit 
 4 veerkracht

We gaan verdiepen, concretiseren en vastpakken. We hebben al even geproefd en hier en daar ook 
geoefend in de praktijk. Maar waar wringt het nog, waar zitten knelpunten om verder te komen en 
hoe komen we echt tot de essentie om blijvende impact te maken? En, wat als we met een integrale 
blik naar de diverse onderwerpen kijken? Laat je onderdompelen! En uiteraard dit alles niet zonder 
te genieten van de omliggende waterrijke natuur. 

Op onze ontdekkingstocht gaan we onder meer: 
 • zintuigen inzetten
 • op kano- en wandeltochten
 • echt kennismaken
 • rollen innemen
 • ruimte pakken… 
Door te verwonderen, schuren, verbinden en vastpakken! 

maandag 7 juni 16 uur tot donderdag 10 juni 11 uur 
basiskamp: de Jantjeskeet in de polder Jantjesplaat*

* Van landbouwpolder tot waterrijk gebied 
De Jantjeskeet is een voormalig omgebouwde griendwerkerskeet uit 1947 in het noordelijke deel van 
de Brabantse Biesbosch, in Werkendam. De grienden zijn doorgeschoten en omgevallen wilgen zijn 
bedekt met allerlei soorten mos. Laat je verrassen door een grote variatie vogels, vissen en insecten. 
En wie weet komen we zelfs tijdens een van onze wandelingen of kanotochten de bever of de zee-
arend tegen. 

blok 1 / terugkomsessie: zo werkt VERANKEREN I  
We zijn nu een aantal maanden als groep samen op weg. Als we even stilstaan, wat zien we dan wat 
werkt en niet werkt in de praktijk? En hoe functioneert eigenlijk onze eigen tribe? Waar kunnen we 
elkaar nog meer voeden om stappen in het hier en nu te zetten en het aangeleerde eigen te maken? 
Dit uiteraard aangevuld met een heerlijke maaltijd en een prachtige wandeling om het eerste blok 
van de jaaropleiding feestelijk af te sluiten.  

dinsdag 6 juli van 16 tot 19 uur
basiskamp: Oogstpark in De Nieuwe Dordtse Biesbosch*

*Gevarieerd, natuur- en recreatiegebied dicht bij Dordrecht  
We bezoeken de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Voormalige landbouwpolders maakten plaats voor natte 
rietlanden en bosgebieden. De polderstructuur met kreken en dijken en de ligging aan de rivier ma-
ken het tot een bijzonder gebied. Volop vogels, insecten en waterdieren te vinden. Ons basiskamp is 
bij Oogstpark met een theetuin en omgeven door een prachtige bloemenzee. 



blok 1 / hulp bij het hier en nu: zo werkt de HELPDESK I
Wat als je tegen iets aanloopt in de praktijk en even niet weet hoe je verder moet? Even behoefte 
hebt aan een luisterend oor, een sparringpartner of een dosis inspiratie? Dan bel je de trainer of 
een van de andere deelnemers. Niet voor niets kun je altijd terugvallen op ons basiskamp! 

Blok II loopt van september 2021 t/m februari 2022. Informatie hierover volgt uiterlijk april 2021.

De trainers van de jaaropleiding: 
Thirza Monster lead-trainer
Thirza Monster houdt zich al jaren bezig met duurzame transitieop-
gaves in circulaire economie,  energietransitie, sociale innovatie en 
eerlijke handel. Als ondernemer, organisatieantropoloog, natuurlief-
hebber en burger. Zij is initiatiefnemer en eigenaar van het bedrijf 
start met 8. 
Voor haar gaat het er in de kern altijd om, dat we beseffen dat alles 
van waarde is. En vanuit dat ogenschijnlijke, simpele besef gaan we 
anders met mensen, maar ook dieren, natuur en onze aardbol om. 
In de dynamische wereld van duurzaamheid specialiseert zij zich als 
transitieversneller, impactmaker, verbinder, storyteller en in circulair
(ketensamen)werken binnen initiatieven als Cirkelstad en CIRCO. 
Hoewel zij werkt vanuit idealisme, wordt vanuit start met 8 áltijd een vertaling gemaakt naar heldere, 
concrete stappen in het hier en nu. En net zoals een roedel wolven de stroom van een rivier kan beïn-
vloeden, zo is zij er van overtuigd dat een groep mensen een enorme, blijvende impact kan realiseren. 
Haar missie is dan ook het creëren van een ‘8’ voor iedere duurzame transitieopgave.
Thirza is woonachtig in de prachtige, historische stad Dordrecht, is fan van boswandelingen, spelletjes
en dansen op harde gitaarmuziek, en maakt graag weer wat moois van afgedankte materialen. 

Astrid Meier co-trainer 
Astrid Meier werkt aan duurzaamheid, sociale innovatie en transitie 
in water, ruimte en natuur. Kern daarbij is dat wij allemaal op een 
andere manier dan nu zullen moeten denken, werken en leven. 
Hoe die andere manier eruit zou kunnen zien en hoe we dat samen 
kunnen bereiken zijn vraagstukken waar zij dagelijks aan werkt. 
Onder meer in het programma Circulair Terreinbeheer, waarbinnen 
terreinbeherende organisaties de grondstoffen die vrijkomen uit 
terreinbeheer hoogwaardig willen benutten. Als coördinator van 
Circulair Terreinbeheer is Astrid de schakel tussen praktijk, beleid, 
vergunningverlening en handhaving, wetenschap en bestuur en 
stimuleert zij daar de transitie naar circulair werken.

Na haar studies Tropische Cultuurtechniek en Sociologie, welke combinatie nu wellicht ‘watergover-
nance’ genoemd zou kunnen worden, heeft Astrid onder meer 10 jaar bij Rijkswaterstaat gewerkt. 
Daar werkte zij aan de cultuurverandering van de totale organisatie om meer van buiten naar binnen 
te denken en werken.
Liefde voor de natuur is Astrid met de paplepel ingegoten. Net als: verbeter de wereld, begin bij 
jezelf. Daarom woont zij bijvoorbeeld in een duurzaam huis in Ermelo aan de rand van het bos en rijdt 
ze in een elektrische auto.

http://www.startmet8.nl


kosten en deelname
wat  wanneer kosten** deelname

online kick off di 26.01.2021 geen  info@startmet8.nl 

Blok I  02.2021 t/m 07.2021 € 2.695 ex. BTW pp INSCHRIJVEN (klik hier) 

Blok II 09.2021 t/m 02.2022 € 2.695 ex. BTW pp INSCHRIJVEN (klik hier)

WEDERKERIGHEID* do 11.02.2021 € 150 ex. BTW pp INSCHRIJVEN (klik hier)

BEWEGING CREËREN* di 09.03.2021 € 450 ex.BTW pp INSCHRIJVEN (klik hier)

* De eerste 2 leergangen van blok I worden als losse modules aangeboden, indien je eerst een 
 leergang wilt proberen, alvorens je besluit mee te doen met blok I (en II) van de jaaropleiding. 
 Zie ook: veelgestelde vragen
** De kosten zijn inclusief benodigd materiaal, faciliteiten, overnachtingen en maaltijden.

veelgestelde vragen:
 • Kan ik meedoen met de jaaropleiding met meerdere duurzame transitieopgaves?
 Het kan zijn dat je je bezighoudt met meerdere duurzame transitieopgaves. Echter, voor deze oplei-
ding vragen we je een keuze te maken om in te stappen met één opgave. Het geleerde kun je uiter-
aard wel elders toepassen. Daarnaast kan het wel zijn –  vanwege toekomstige ontwikkelingen – dat 
je gedurende het jaar kiest voor een andere opgave. 

 • Ik twijfel of mijn rol in mijn transitieopgave, de fase waar de opgave zich in bevindt of de 
  inhoud van mijn transitieopgave aansluit bij deze opleiding. 
Neem dan contact op via info@startmet8.nl of 06 2844 6512, zodat we nader kunnen afstemmen.    

 • Wat als ik eerst een leergang wil proberen, voordat ik besluit mee te doen met blok I (en II) 
  van de jaaropleiding?
Je kunt je vrijblijvend aanmelden voor leergang 1 ‘zo werkt WEDERKERIGHEID’ (11.02) en leergang 
2 ‘zo werkt BEWEGING CREËREN’ (09.03) of blok I van ‘zo werkt TRANSITIE’. Je betaalt dan voor een 
losse module(s) of blok I en bepaalt achteraf of je je voor het gehele blok of blok II aanmeldt. Als je je 
alsnog aanmeldt voor een blok en je hebt betaald voor een losse leergang(en), dan wordt het bedrag 
dat je hebt betaald voor deze leergang(en) van het totaalbedrag van het blok afgetrokken. Voor een 
losse module betaal je een meerprijs van 50%. Inschrijvingen voor deelname aan blok I en II, hebben 
voorrang op inschrijvingen voor deelname aan een losse leergang of een van de twee blokken. 

 • Wat is de tijdsinvestering van de jaaropleiding? 
Naast deelname aan de diverse leergangen die zijn gecommuniceerd, moet je rekening houden met 
een extra tijdsinvestering van ca. 4 tot 8 uur per maand. Echter, oefening in de praktijk baart kunst. 
Het aangeleerde dus echt gaan doen. 

 • Als ik me aanmeld voor blok I (en II) van de jaaropleiding, is het dan ook de bedoeling 
  aanwezig te zijn bij de kick off op 26 januari?
Deze kick off is geen verplicht onderdeel van de jaaropleiding. Maar wil je alvast kennismaken, 
verwachtingen verduidelijken en/of vragen stellen, dan is dit het uitgelegen moment daarvoor.   

 • Wat als ik een van de leergangen niet kan, betaal ik dan toch voor het gehele blok?
Ja, dat klopt. Echter n.a.v. een leergang, kunnen we altijd samenvattend de stof met je delen. 

 • Als ik me aanmeld voor blok I (en II) van de jaaropleiding, moet ik dan in een keer betalen?
Bij inschrijving – en als er minimaal 6 deelnemers zijn – volgt een factuur voor het gehele bedrag. 
Echter, wil je liever in 2 termijnen betalen, dan kan dit en kun je dit in het inschrijfformulier aangeven. 
De factuur voor blok II zal pas gefactureerd worden als deze van start gaat.  
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 • Welke maatregelen worden bij fysieke bijeenkomsten genomen tegen COVID-19? 
De RIVM richtlijnen worden tijdens fysieke bijeenkomsten gevolgd. Een corona ‘protocol’, zolang de 
pandemie gaande is, wordt per fysieke leergang van te voren gedeeld met de deelnemers. We werken 
daarnaast met relatief kleine groepen van minimaal 6 tot maximaal 12 deelnemers.  

 • Wat als COVID-19 ontwikkelingen het niet toelaten fysiek bij elkaar te komen?
start met 8 behoudt zich dan het recht om met een passend en gewijzigd aanbod te komen. Zo kan 
bijvoorbeeld een fysieke leergang van een dag(deel) omgezet worden in een digitale leergang. Of de 
meerdaagse leergang verzet worden naar een ander geschikt moment. Mocht een geboden oplossing 
in prijs niet overeenkomen met het eerder gecommuniceerde aanbod, dan wordt een deel van het 
bedrag teruggestort.    

 • Wat als ik me als team met meerdere personen wil aanmelden? 
Je kunt je met meerdere personen vanuit een transitieteam aanmelden voor blok I (en II) van deze 
jaaropleiding. Dit kun je in het inschrijfformulier aangeven. Vanaf 8 personen bieden we een jaarop-
leiding (deels op maat) aan voor jouw bedrijf of organisatie. Neem contact op via info@startmet8.nl 
of 06 2844 6512 voor de mogelijkheden. 

 • Wat als een leergang of blok al vol zit?
Het maximaal aantal deelnemers is 12. Als dit aantal bereikt is, kun je je alsnog aanmelden en aan-
geven bij het inschrijfformulier dat je graag op de wachtlijst wilt staan. Bij voldoende animo (min. 6 
deelnemers) start er een extra jaaropleiding. Uiteraard word je daar dan tijdig over geïnformeerd. 

 • Wanneer wordt er meer informatie gegeven van blok II van de jaaropleiding?
Nadere informatie van blok II van de jaaropleiding zal uiterlijk in april 2021 gecommuniceerd worden. 
Dit blok loopt van september 2021 t/m februari 2022. Je kunt je wel alvast (vrijblijvend) hiervoor 
opgeven via het inschrijfformulier.  

 • Is deze opleiding een geaccrediteerde opleiding? 
Nee, dit is vooralsnog geen geaccrediteerde opleiding. Er wordt uiteraard wel gestreefd naar een 
goede kwaliteit van de opleiding. 
 • Waar/wanneer kan ik praktische informatie terugvinden van de diverse leergangen?
Informatie over bijvoorbeeld route, inlooptijd, corona richtlijnen en eventuele benodigdheden ont-
vang je uiterlijk een week voordat een leergang plaatsvindt. 

 • Zijn de genoemde bedragen inclusief benodigd materiaal, faciliteiten, overnachtingen en   
  maaltijden?
Ja, dat klopt. Waar je wel zelf voor moet zorgen, is vervoer van en naar de diverse locaties, waterdich-
te wandelschoenen en een dagrugzak. Per leergang ontvang je van te voren een email met praktische 
informatie. 

 • Andere vragen?
Neem contact op via info@startmet8.nl of 06 2844 6512. Of meld je aan voor de kick off op dinsdag 
26 januari van 9 tot 10 uur. Dan is er ook ruimte om vragen te stellen. 
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