
Dialoog en Human Design 
Vanuit je eigenheid verbonden met de ander 

 3-daagse Retraite over authenticiteit en communicatie 
 

Webinar Introductie Human Design: 18/12/2019  
 Workshop: 26/02 – 28/02/2020, Landgoed Zonheuvel, Doorn 

 
met Julia de Geus & Kees Voorberg 

 
 
In de ‘onthaaste’ ruimte van deze Retraite worden wij uitgenodigd om dicht bij onszelf te komen en van 
daaruit met een authentieke vorm van communicatie te experimenteren.  
 
Zowel het Human Design Systeem als ook de Dialoog zijn methodes die ieder op hun manier eraan 
bijdragen deze vorm van authenticiteit te ontwikkelen. 
Het Human Design Systeem maakt voor ieder mens duidelijk hoe wij helemaal onszelf kunnen zijn.  
In de Dialoog nemen wij tijd om werkelijk naar elkaar te luisteren en onze eigen waarheid uit te spreken.  
 
De retraite, waar ook stilte en natuur een rol gaan spelen, is sterk ervaringsgericht. De intentie is om de 
ervaringen als oogst te kunnen meenemen, naar allerlei concrete situaties, op ons werk, in ons gezin, in 
de samenleving, met vrienden.  
Bovendien biedt het de deelnemers, die professioneel werken met Dialoog of Human Design nieuwe 
tools, om de uitgangspunten van Dialoog en Human Design dieper te kunnen integreren bij zichzelf en 
bij hun deelnemers. 
 
Begeleiders: 

 
Julia de Geus (28.03.1974, Generator) leeft samen met haar man Eelco en hun drie kinderen in 
Oostenrijk, waar zij in het Wienerwald ‚Klein Meran’- een centrum van ontmoeting en 
persoonlijke ontwikkeling - hebben opgebouwd. Haar werk als Counselor is er vooral op 
gebaseerd de kennis van het Human Design Systeem door dialogisch-systemische 
procesbegeleiding in de levende ervaring te brengen. 
 
Kees Voorberg (12.11.1947, Projector) is sinds 2002 een van de grondleggers van het dialogisch 
werk in Nederland. Samen met Eelco de Geus schreef hij “In Dialoog. Relatie-kwaliteit als bron 
van vernieuwing”. Sinds 2004 is hij ook met Human Design bezig, zowel met zijn persoonlijk 
experiment als met de begeleiding van anderen. Zijn kernthema is: Hoe kunnen mensen helemaal 
zichzelf zijn én tegelijk volledig aanwezig en verbonden met anderen  
 

 
Praktische gegevens: 
Webinar introductie Human Design: Woe. 18/12 van 19:30 tot 20:30 (optioneel nagesprek tot 21:00). Geen kosten. 
Workshop: 26/2- 28/2 2020 Plaats: Landgoed Zonheuvel www.landgoedzonheuvel.nl 
Voertaal: Nederlands en (zo nodig) Engels. 
Kosten retraite: € 420 incl. btw. voor particulieren; € 865 excl. btw. voor zakelijke deelnemers.  
Kosten verblijf: dagarrangement € 230,71; all-in arrangement incl. overnachting € 398,31 
Voorwaarde voor deelname: de basisprincipes -Type, Strategie en Autoriteit- van jouw design kennen  
Interesse/vragen: julia@kpr.at www.vielfaltimeinklang.org of keesvoorberg@gmail.com www.keesvoorberg.nl 
 

 
In samenwerking met: 


