
Een schermworkshop is gericht op het leren door te ondervinden. Ervaringen 
opgedaan in een andere (en verrassende) omgeving en tijdens nieuwe situa-
ties vormen de basis voor het creëren van inzicht en bewustwording.

Gedurende de workshop leren de deelnemers de principes van de scherm-
kunst en brengen zij deze tijdens oefeningen en duels in de praktijk. Hierbij 
wordt gekeken naar de voorkeuren en opvattingen met betrekking tot het 
eigen gedrag, het gedrag van de tegenstander en de interactie. Er word tijd ge-
nomen voor reflectie, discussie en het oefenen van verschillende schermstijlen 
in een duel.

De deelnemers krijgen de ruimte om te experimenteren met gedrag in een 
veilige situatie. Veilig, omdat de dagelijkse werksituatie wordt vervangen door 
de metafoor van het schermen. Deelnemers durven hierdoor in grotere mate 
authentiek gedrag te tonen en dit bespreekbaar te maken. De sfeer van respect 
en openheid, inherent aan het schermen, draagt hier aan bij. Dankzij het scher-
men wordt dit gedrag uitvergroot. Bijvoorbeeld, een conflict heeft opeens 
letterlijk aanvallers en verdedigers. Kortom, met het schermmasker op vallen 
andere maskers af.

Het programma wordt in overleg met u op maat gemaakt om opti-
maal te voldoen aan uw wensen en leerdoelen.

Efence is opgericht in 1997 vanuit 

de visie de schermkunst op een 

toegankelijke en plezierige wijze 

te introduceren bij een zo groot 

mogelijke doelgroep. De aanvan-

kelijk op ontspanning gerichte 

workshops hebben zich de laatste 

jaren ontwikkeld tot instrument 

voor training van professionals en 

worden regelmatig ingezet door 

bedrijven en trainingsbureaus. 

Duizenden deelnemers hebben 

inmiddels het wapen ter hand 

genomen en de essentie van het 

schermen beleefd.

De principes van het schermen en het duel zijn uitstekend te 
vertalen naar het dagelijkse of bedrijfsleven. Efence zet de 
schermkunst in als metafoor om u en uw team een unieke 
ervaring te bieden waarbij op originele en dynamische wijze 
inzicht wordt verkregen in gedrag en interactie. Het is een ac-
tief programma dat verschillende niveaus aanspreekt: fysiek, 

mentaal, emotioneel en sociaal.
Een schermworkshop is goed in te zetten bij trainingen op 
het gebied van onder andere communicatie, onderhandelen, 
conflicthantering/omgaan met weerstand, teamrollen en 
persoonlijke effectiviteit.

Met een wapen in de hand en zonder vooraf geoefende en geïnternaliseerde routines vaart men een koers 

ingegeven door persoonlijke voorkeuren en overtuigingen. Welke beslissingen neemt u als er slechts een 

seconde bedenktijd is en de tegenstander de aanval inzet? Bent u een aanvaller of een verdediger? 

Hoe wordt de ‘schermdialoog’ aangegaan en met welk doel  stapt u het duel in?
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Schermen doe je samen!


