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Samen een Veilige Omgeving Creëren 

Iedere groep die bijeenkomt met als doel te leren, creëren, communiceren, leven of vieren heeft baat bij 
het creëren en onderhouden van een veilige omgeving. Een echt veilige groepsomgeving biedt een 
basis voor krachtige transformatie, sterker makende ontdekkingen, inspirerende samenwerking en 
bruisend leven. 

De Presentie Standaard, een duidelijk geformuleerde en eenvoudig te begrijpen set richtlijnen, biedt 
een bewezen basisveiligheid in iedere groep. 

Realiseer je dat we allemaal ons best doen te leren, te groeien en deze Standaard respecteren. 
Acceptatie van jezelf in het bijzonder heeft baat bij een omgeving waarin je veilig kunt leren, creëren en 
communiceren. 

Ieder groepslid zal zich maximaal inspannen zich aan deze Standaard te houden. Samen een veilige 
omgeving voor de groep creëren begint met …. 

Het is mijn intentie om … 

1. Dat wat in de groep gebeurt in de groep te houden 

• Wat ik ervaar aan en over persoonlijke of specifieke details en ervaringen van een specifiek 
persoon in de groep blijft binnen de groep 

• Wanneer ik de essentie van iemands verhaal deel, zonder namen of specifieke details, dan 
deel ik die essentie op een wijze die recht doet aan de grootsheid van die persoon  

2. Een beginners houding aan te nemen (d.w.z. nieuwsgierig te zijn) 

• Ik ben een beginner 

• Ik laat het evalueren en vergelijken wat ik leer volledig los 

• Ik sta het mijzelf toe kennis en ervaring ‘uit te proberen’ zoals zij mij wordt aangereikt 

3. Een positieve focus te hanteren 

• Ik focus op de 98% (of meer) die WERKT 

• Ik begrijp dat waar ik op focus verder groeit 

• Ik vul mijzelf met de kracht van positieve energie 

• Wat ik opmerk in anderen, wordt sterker in mijzelf (‘you spot it, you got it’) 

4. Op een diep niveau verbindingen aan te gaan 

• Ik open mijn hart opdat ik de essentie van wat mij wordt aangereikt kan ervaren zonder dat ik 
probeer ‘gedachten te lezen’ 

• Ik open mijn creatieve en levensbevestigende geest 

• Ik laat mijn beperkte en oordelende geest achter (be “out of my mind”) 

• Ik laat de neiging te evalueren en oordelen los, in ieder geval voor nu en in dit moment 

• Ik blijf volledig bij mijzelf terwijl ik met anderen de verbinding aan ga 
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5. Eigen ervaringen als de mijne te op te eisen 

• Ik focus op alle magnifieke delen, in het bijzonder die in mijzelf en vooral wanneer ik nieuwe 
dingen leer en ontdek 

• Ik doe uitspraken opdat ik mijn ervaringen als de mijne kan opeisen 

• Ik vertel anderen niet wat zij zouden moeten doen, voelen of geloven, hoe zij zich zouden 
moeten gedragen, etc. 

6. Diep en met eerbied te luisteren 

• Ik doe voor 100% mee en focus mijn positieve aandacht op de person die met mij of de groep 
deelt 

• Ik onthoud mij van storende conversaties of interrupties wanneer iemand met de groep deelt 

• Ik onthoud mij van reageren tot iemand klaar is met spreken 

• Ik heb respect and kijk met een frisse blik 

o Ik anticipeer niet op wat iemand gaat delen 

o Ik zie het als een gelegenheid door iemand anders gefascineerd te worden 

o Ik ben mij bewust van wat wordt gedeeld – kwetsbaarheid, authenticiteit, schoonheid, etc. 

• Ik sta degene die deelt toe aan te geven wanneer zij/hij klaar is met delen 

7. Alleen authentieke en positieve erkenning en ondersteuning te geven 

• Ik ben authentiek terwijl ik alleen positieve feedback geef 

• Ik houd het eenvoudig en spreek over de essentie van wat ik heb ervaren 

• Ik houd oogcontact en/of een oprechte verbinding met de persoon die ik steun geef, terwijl ik 
volledig bij mijzelf blijf 

• Ik laat iedere sessie op zichzelf staan en laat iedere vergelijking met voorgaande sessies los 

• Ik merk het op wanneer ik ongevraagd wil adviseren, bekritiseren, counselen, consulten en 
laat het dan los zonder dat ik het met anderen deel! 

8. Volledig open te staan voor erkenning en ondersteuning 

• Ik sta open voor het ontvangen van erkenning – als het geschenk dat het is – en het te laten 
bezinken 

• Ik houd oogcontact en/of een oprechte verbinding met de persoon die mij erkent, terwijl ik 
volledig bij mijzelf blijf 

• Ik reageer met een simpel ‘Dankjewel’ en onthoud mij van reageren naar de persoon die mij 
erkenning heeft gegeven 

9. Voor mijzelf te zorgen en verantwoordelijk te zijn en anderen de gelegenheid te geven 

hetzelfde te doen 

• Ik houd een veilige ruimte voor mijzelf in stand. Ik zorg voor en erken de wijsheid van mijn 
lichaam, hart, geest en bron van inspiratie en sta die toe mij te leiden 

• Wanneer iemand iets zegt dat voelt als een oordeel of advies, dan kan ik simpelweg vragen 
wat is gezegd te herformuleren 

• Wanneer ik oordeel over mijzelf, dan kan ik tegen mijzelf zeggen ‘Dank je wel dat je dit met me 
deelt’ en ervoor kiezen een andere meer positieve gedachte te formuleren 

• Ik geef anderen de kracht en gelegenheid voor zichzelf te zorgen 

10. Volledig aanwezig te zijn 

• Ik houd mij aan deze Standaard, zowel binnen als buiten de groep (Ik eer!) 

• Ik ben hier op tijd zodat prompt kan worden gestart en geëindigd (Ik ben hier!) 

• Ik blijf voor de volledige sessie (Ik blijf hier!) 

• Ik ben niet onder de invloed van geest beïnvloedende middelen (Ik ben nuchter!) 

• Ik acht mijn intuïtie en intelligentie in staat mij te leiden (Ik bewust aanwezig!) 

                                                      
*
 Voor meer informatie over de Presentie Standaard (Standard of Presence) bezoek http://www.inspiredlearning.org  


