
 

Constellaties 

Meer weten? Neem contact op met Leida Schuringa, 

leida@humanemergence.nl  

 

“We must be the change we wish to see in the world.” – Mahatma Gandhi 

 

Heb jij ook wel eens die drive, die urgentie, dat gevoel dat je iets wilt doen met wat de wereld je aandraagt 
en je weet niet helemaal hoe dit vorm te geven? 

 
Kom je wel eens vraagstukken tegen die een andere benadering vragen, integraal beleefd willen worden en 

zoek je medemensen, vakgenoten, mede vormgevers die met jou deze puzzel willen leggen? 
 

Heb je een idee of plan en nog geen uitwerking en zoek je geïnspireerden om het mee te delen, te toetsen 
en wellicht zelfs in de wereld te zetten? 

 

Constellaties zijn de centrale ontmoetingsplek voor mensen met belangstelling voor een integrale aanpak 

van specifieke onderwerpen of vraagstukken die gerelateerd zijn aan hun eigen vakgebied of 

belangstelling. Het is een verzamelnaam voor  (kennis)netwerk, community of interest, community of 

practice, vraag gestuurde onderzoeksgroep en diverse andere vormen van samenkomst om op integrale 

wijze naar onderwerpen te kijken. Actuele voorbeelden hiervan zijn de constellaties Dekolonisatie, 

Energetics en Samenleven vanuit eenheid. Voorheen waren er ook constellaties rondom thema’s als 

Politiek, Geld, Health, Presencing Yin of Coaching. 

 

Samen met mensen met dezelfde interesse en passie voor vernieuwing, organiseer je jezelf in een 

constellatie om dat proces aan te gaan. Hierbij krijg je begeleiding als dat gewenst is. In het begin zal het 

accent vaak liggen op kennis maken en kennis uitwisselen (netwerken), waarna de stap gezet kan 

worden naar samen leren en innoveren. Een eventuele volgende stap kan dan een verdere verdieping 

zijn – in samenwerking -, om zo tot implementatie van de nieuwe inzichten te komen. Belangrijk hierbij is de 

gezamenlijke wens en intentie, het opzij kunnen zetten van al te veel persoonlijke ego’s en het luisteren 

naar wat er op komt in de groep. De essentie van de ervaringen van de groep worden vastgelegd en 

gecommuniceerd binnen het CHE en naar externe geïnteresseerden. 

 

Het thema?  Dat bepaalt de groep zelf, maar wij denken uiteraard graag mee. Het is een prioriteit van 

het CHE om de organisatie en het gedachtegoed meer aan te laten sluiten bij de maatschappij. Daarom 

faciliteert het CHE groepen van mensen die bepaalde inhoudelijke thema’s  die relevant zijn voor deze 

tijd van verandering, gezamenlijk willen uitdiepen en vormgeven. 

 
“It’s not that we need to form new organizations. It’s simply that we have to awaken to new ways of thinking. I 

believe it makes no sense to spend a lot of time attacking the current realities. It is time to create the new 

models that have in them the complexity that makes the older systems obsolete. And to the extent that we can 

do that, and do that quickly, I think we can provide what will be necessary for a major breakthrough for the 

future.” 

- Don Beck, grondlegger van CHE International”. 
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