Ben jij (wel eens) voorzitter, gespreksleider, trainer, facilitator, procesbegeleider?

Meer leven in
je workshop of
training?
Je vergadering
een verademing?
Werkconferenties
die het echt doen?
Van zitting
tot beweging?

Elke deelnemer is
key-note speaker?

Appreciative Inquiry en de Kunst van het Faciliteren
Verﬁjn, slijp en verdiep jouw vaardigheden in de AI Academy Masterclass op 11 en 12 april

Trust the process? Ja. Én.
“Vertrouw op het proces” is een veel gehoord mantra onder
ervaren gespreks- en workshopleiders. Welbeschouwd is dit
waardevolle advies de samenvatting van: “Als de bedoeling van
de bijeenkomst helder en uitnodigend is; wanneer het scenario
doordacht is ontworpen en afgestemd; zorgen je ervaring, inzicht
en mentale voorbereiding voor blakend zelfvertrouwen, en ben je
er heilig van overtuigd dat de deelnemers precies de goede
mensen zijn om met elkaar tot de best denkbare acties te komen;
ja, dan kun je er zeker van zijn dat het net weer iets anders loopt
dan je dacht en tegelijk vertrouwen op gedroomde uitkomsten.”
Wat gaat jou al goed af als jij met een groep voortgang wilt
boeken? Biedt jouw repertoire nog ruimte voor verbetering?

“Waar ik (bijna) wakker van lig: hoe kunnen
we samen het beste uit een bijeenkomst
halen? Wat kan ik doen om een gewone
vergadering, een heidag, een symposium
beter, prettiger, eﬀectiever te maken? Soms
gaat het om meer doen, om nieuwe ideeën
en creatieve werkvormen te lanceren. Dat
vind ik niet zo moeilijk. Vaker gaat het echter
om loslaten, tijd nemen en de groep de
Elze de Vries,
gelegenheid bieden om zelf aan het werk
laten gaan met wat zij belangrijk vindt. Dat projectleider/adviseur
vind ik lastig, ik wil zo graag helpen. Hoe kan ik een volgende stap
zetten naar meesterlijk bijdragen aan een gesprek?"

AI groepsprocessen kennen een heldere regie op de vorm zodat de inhoud de juiste kant op beweegt

Vier ‘meesters’ in het waarderen, betrekken, verbinden en motiveren van deelnemers
Maandag 11 april 2022

Maandag 11 april 2022

Jouw waarderende houding als
katalysator van hun oplossend
vermogen

Mensen in beweging …
… volg het ritme

Toegift: je kan meer dan je denkt

Arjan van Vembde is een AI-practitioner die gespecialiseerd is in
waarderend faciliteren. Bij complexe vraagstukken inspireert en
ondersteunt hij managers, teams en organisaties op weg naar
constructieve ontwikkeling en samenwerking. Arjan schreef het
boek Werken vanuit kracht en verzorgt regelmatig trainingen voor
collega consultants.

Toegift: als iets niet werkt,
doe iets anders

Koen Joly is gepassioneerd door het zó vormgeven van organisaties
dat iedereen er zijn ding kan doen en er samen straﬀe resultaten
neergezet worden: "Ik benoem wat ik denk, vind en voel. Zo creëer
ik de veiligheid die nodig is voor gesprekken die ertoe doen: een
uitnodigende en uitdagende context waarin mensen zelf aan de slag
gaan met wat er is."

Vier ‘meesters’ in het waarderen, betrekken, verbinden en motiveren van deelnemers
Dinsdag 12 april 2022

Dinsdag 12 april 2022

De simpelste geheimen
van de acteur

AI als manier om vanuit de
vertraging te versnellen

Toegift: dat bepaalt het publiek

Toegift: 'creating the space'

Frans Beskers is bestuurslid van de Stichting Organisatieleren,
professioneel acteur, muzikant en transitiespecialist onder de
naam De Rotterdamse Aanpak: "Als jochie van 16 gaf ik toneelles
aan kinderen in ons buurthuis. Als jochie van 64 coach ik teams om
elkaar te begrijpen en van elke werkdag een feestje te maken. Het
gaat er telkens om los te komen van het jezelf moeten zijn."

Joep C de Jong is al ruim 27 jaar op internationale schaal actief met
het toepassen van AI in de praktijk van mensen en organisaties en
doet dat vandaag de dag vanuit verschillende invalshoeken:
consultant, lecturer, coach en danser. Hij is onder andere
verbonden aan het David L. Cooperrider Center van Champlain
College in Burlington (USA)

al 10 jaar partners

“In mijn werk wordt steeds helderder
dat lineaire processen zich moeilijk
verenigen met onze continu snel
veranderende omgeving. We zoeken te
vaak technische oplossingen voor
adapatieve uitdagingen. Als we blijven
doen wat we deden, krijgen we wat we
al kregen. Hoe rekken wij het adaptief
vermogen van onze organisatie op?
Onze gemeente bulkt van intelligentie,
Stacy Ramsaran,
kennis en betrokkenheid. Iedereen
adviseur organisatievormt een stukje van de grote puzzle.
Hoe kunnen we al die puzzlestukjes bij ontwikkeling
elkaar brengen tot een samenhangend, gezond en bruisend
geheel? Ik vind AI daarvoor de beste denkbare route."

Elze en Stacy zijn twee van de vele alumni die de Haagse
in-company AI Basisopleiding in de afgelopen jaren heeft
voortgebracht. Zij maken tevens deel uit van het groepje
meemakers dat de verdiepingsmodules vorm geeft.
Elze: "Hoe kunnen we samen het beste van een
bijeenkomst maken?" Stacy: "Hoe kan AI bijdragen aan
het eﬀectief verbinden van de al aanwezige diversiteit aan
ervaring en expertise?" Inmiddels is de relatie tussen AI
Academy en Den Haag een partnership geworden
waardoor de aanvankelijke ‘in-company’ trajecten nu
tevens ‘mixed-open’ zijn geworden.

Aanmelden? Geïnteresseerd? Klik nu HIER!

Appreciative Inquiry als wenkend perspectief voor constructief en waardevol gemeentewerk
Appreciative Inquiry omvat een ﬁlosoﬁe, een bejegeningswijze en een verandermethode die het potentieel van mensen
en organisaties ontdekt, bekrachtigt en omzet in constructieve actie. Appreciative Inquiry onderscheidt zich van de
klassieke, probleemgerichte veranderaanpak door aandacht te geven aan wat goed gaat en door verder te ontwikkelen
vanuit de overvloed van mogelijkheden. Een bloemlezing van te verwachten eﬀecten: samen eigenaarschap nemen,
energie kanaliseren, het beste maken van wat er is, actief participeren, slim afstemmen, deel uitmaken van iets groters,
goede vragen stellen, optimaal benutten van diversiteit en inclusie, constructieve werksfeer.

Certiﬁcaat van Waarde

Als deelnemer krijg je een Certiﬁcaat van
Waardering. Alumni van de AI Basismodule
maken met een aanvullende praktijk en
reﬂectie opdracht het certiﬁcaat geldig
voor volledige HBO certiﬁcatie van hun AI
opleiding. Het AI Verdiepingstraject is
compleet met drie AI masterclasses,
waarna ze toegang hebben tot de laatste
fase: masterproef, scriptie en examinering.

Praktische informatie
● Entree masterclass €400 excl. BTW incl. koﬃe, lunch, thee.
● Annuleringskosten 50% tot 15/3, 100% vanaf 4/4.
● Van eventuele meeropbrengsten vloeit de helft terug naar Gemeente Den Haag, te
besteden aan sociale constructiviteit.
● Locatie in de Haagse regio.
● De Masterclass gaat zeker door vanaf 20 deelnemers.
● Contact Den Haag: Stacy Ramsaran.
● Contact AI Academy: Cees Hoogendijk (cees@ai-academy.nl).
● Voor AANMELDEN klik je HIER.

