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LIVING IMPRO
Improvisatiewijsheid in leiderschap
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www.inspinazie.be
info@inspinazie.be
#inspinazie

   
In het theater
> Artistieke opleidingen
> Theatervoorstellingen

In leven en werk
> Thematisch Improvisatietheater
> Training: samenwerking, feedback, 
   leiderschap, creativiteit

http://www.inspinazie.be
mailto:info@inspinazie.be
https://www.facebook.com/Inspinazie-27404336525/
https://www.linkedin.com/company/18414853/
https://timtheater.be/
https://www.anderen.be
https://www.anderen.be




VUCA beter zien via 
improvisatietheater

https://timtheater.be/tim/vuca/
https://timtheater.be/tim/vuca/


DE V’S van improvisatie

Voeling
verbeelding

Vrijheid
Verantwoordelijkheid

Verbinding
Vertrouwen
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ACCEPTEER

CONNECTEER

WEES SPONTAAN

BLIJF AANSPRAKELIJK

COCREEER

WEES KWETSBAAR

SPREEK UIT JE HART

DURF

LUISTER

LUISTER

LUISTER



Observeren 
Verbinden 

Gáán

OPEN GEEST

OPEN WIL

OPEN HART

De cyclus



Oh shit!

Wat zegt die nu? Ik moet me voorbereiden.

Ze gaan mij saai vinden.

Dat woord is al gezegd, mag 
dit dan?

Hahaha!

Associëren - eenvoudige oefening, 
veel mechanismen die automatisch in 
werking treden:

> juist-fout / goed-slecht / binaire denken
> zelf(oordeel)
> angst er niet bij te horen

SCRIPTS TREDEN IN WERKING!

(los) laten
Wat gaan ze nu denken?



Observeren 
Verbinden 

Gáán

OPEN GEEST

OPEN WIL

OPEN HART

De cyclus

Loslaten:
-Oordelen
-Scripts



SCRIPTS van leidinggevenden
“Er is meer theater op een 
gemiddelde werkvloer 
dan op de toneelscène.”

“Ik neem het mee.”

“Ik heb nog gee
n 

buy-in van mijn 
team.”

“Ik weet h
oe hij dat 

kan oplosse
n, 

ik moet he
m dat zeg

gen”

“Ik neem het mee.”

“Het is mijn taak hen meer 
feedback te geven.”“Ik ben verantwoordelijk 

voor haar.”

“Ik neem het mee.”

“Ik n
eem 

het m
ee.”





Observeren 
Verbinden 

Gáán

OPEN GEEST

OPEN WIL

OPEN HART

De cyclus

Loslaten:
> weerstand
> cynisme



Schakelen tussen leiden en volgen

Schakelen tussen leiderschapsstijlen

Schakelen = key

Improvisatietraining =
Breinflexibiliteit +++

Wordt verwacht...



De kracht van 
“JA EN”



Observeren 
Verbinden 

Gáán

OPEN GEEST

OPEN WIL

OPEN HART

De cyclus

Loslaten
> twijfel
> angst



Observeren 
Verbinden 

Gáán

OPEN GEEST

OPEN WIL

OPEN HART

De cyclus

Loslaten
> twijfel
> angst

Loslaten:
> weerstand
> cynisme

Loslaten:
-Oordelen
-Scripts





TIM XL, de voorstelling die onder 
de waterlijn duikt

https://timtheater.be/formule/tim-xl/
https://timtheater.be/formule/tim-xl/


Lastige situaties = stress.

Zelfs bij beetje stress: adrenalineshot.

Adrenaline activeert ons reptielenbrein.

Eva Van Eynde



Van BIO-REACTIE naar  RUSTIGE 
RESPONS

> “Ho”-momentje inzetten
(eerst observeren, verbinden)

> Blijven ademen

= gewéldige communicatie
   korte feedbackloops
   authentiek en transparant



Ik hoor/zie Verbind met waarneming  Open geest

Ik voel Verbind met gevoel Open hart

Dus ik zeg Verbind met nood, 
verwachting, wens

Open wil

Authentiek en veerkrachtig



Thematische voorstelling over 
feedback op de werkvloer

https://timtheater.be/tim/zeg-het-gewoon/
https://timtheater.be/tim/zeg-het-gewoon/


Denken in rollen:
Vloeibaar leiderschap

Leider is een positie. Neem die wanneer het moet.
> Know your rank, own your rank, play your rank.

Leiderschap is een rol. Deel die wanneer het kan.
>Van focus op posities naar focus op relaties.





Wat laat jij hier 
vandaag achter?



Samenwerken in Leiderschap, 
Leiderschap in Samenwerking

(artikel)

https://timtheater.be/samenwerking-in-leiderschap-leiderschap-in-samenwerking/
https://timtheater.be/samenwerking-in-leiderschap-leiderschap-in-samenwerking/


BLOGS

BLOGS

Improvisatie en anderen
>> blog Nathalie Van Renterghem

Cut the Crap
>> Blog Ingrid Crollet

http://animalearning.com/blog/
>> blog by Ted Desmaison who together with Lisa Rowland gives retreats similar to our ‘Living Impro’  

http://www.anderen.be/category/improvisatie/
https://echtcrollet.com/news/future-proof-met-mindfulness/
http://animalearning.com/blog/


books
Applied improv principles
Improv Wisdom. Don't prepare, just show up. Patricia Ryan Madson
Yes, and … Kelly Leonard & Tom Yorton
Easy: Your LIFEPASS to Creativity and Confidence Paul Z Jackson & Lisa Jacob
Getting to Yes and: The Art of Business Improv                 Bob Kulhan & Chuck Crisafulli
Improviseer Willie Voortman
De kracht van JA John Kalse

Improvisation theater
Impro for Storytellers Keith Johnstone
Truth in Comedy Del Close

andere
Aandacht Daniel Goleman
Tao van Poeh Benjamin Hoff
Huh?! De techniek van het omdenken Berthold Gunster

https://www.amazon.de/Easy-LIFEPASS-Creativity-Confidence-English-ebook/dp/B00ZTTUGIS/ref=sr_1_4?s=books-intl-de&ie=UTF8&qid=1503256786&sr=1-4&keywords=paul+Z+Jackson
https://www.amazon.de/Easy-LIFEPASS-Creativity-Confidence-English-ebook/dp/B00ZTTUGIS/ref=sr_1_4?s=books-intl-de&ie=UTF8&qid=1503256786&sr=1-4&keywords=paul+Z+Jackson


Video / audio

https://www.youtube.com/watch?v=TmDbPUjeWMA
>> Ted-talk of improv-collegue Dan O Connor, “Improvising a Better world”

http://eggs4ears.tumblr.com/post/127163357056/episode-6-lisa-on-improvisation
>> Podcast by Lisa Rowland about Improv for everyday life

https://www.youtube.com/watch?v=cvI3k4NCtR4
>> plenty of ideas from the book ‘Improv Wisdom’

https://www.youtube.com/watch?v=TmDbPUjeWMA
http://eggs4ears.tumblr.com/post/127163357056/episode-6-lisa-on-improvisation
https://www.youtube.com/watch?v=cvI3k4NCtR4

