We’re going to win.

BIG!

MasterClass 19 april 2017
De Facilitation Impact Award (FIA) is een internationale erkenning van de International Association of Facilitators (IAF) voor sessies met veel impact, waarin
faciliteren doorslaggevend was. Jaarlijks worden de awards uitgereikt aan zowel facilitators als opdrachtgevers (!). Voor beide een eer en erkenning van de
gezamenlijke impact op de organisatiedoelen. Zie voor meer informatie: Awarding excellence in achieving results through facilitation
Willen jullie hier in 2017 bijstaan?

2015 Stockholm

2016 – RWS LEF Future Center Utrecht

Drie topfacilitators, hun klanten (!) en IAF Award winners van 2016 en 2015
delen hun winnende sessies met je. Samen met jou gaan we aan de slag om je
sessie winnaarspotentieel te geven.
Met onze opdrachtgevers vertellen we over het hoe en wat van onze sessies.
Aan de hand van onze eigen speciale impact verhogende recepten en de IAFimpact criteria, vergroten we in deze Masterclass de impact van bijeenkomst
voor je klant en jij als facilitator. Zodat je samen een GROTERE kans hebt op
deze internationale BIG AWARD.

Drie Faciliterende Trainers
Marcel, Jan & Judith
Marcel Collignon kreeg een Silver Award (2015) samen met
zijn opdrachtgever Anke Zindler (RWS Centrale Inkoop) en
het LEF Future Center van Rijkswaterstaat voor hun Marktvisie-cafés. Baanbrekende sessies, omdat de ongelijkwaardige en op wantrouwen gebaseerde relatie tussen markt en
overheid hierin werd omgebogen naar een gezamenlijk en
gelijkwaardig proces, dat leidde tot de nieuwe ‘Marktvisie’.
Deze visie werkt nog steeds door, in tegen stelling tot de meeste andere visies,
die ergens in een la blijven liggen.
Jan Lelie CPF faciliteerde een prachtige sessie bij de directie
Energie en Omgeving van EZ, waarin hij via onder meer opstellingen van (LEGO) figuurtjes en de Reis van de Held, de
groep ondersteunde bij het loslaten van het verleden en
het omarmen van de nieuwe realiteit. De Award ontving hij
voor de reeks samen met Judith in 2016. EZ meende onder
meer: “de originele opzet en uitvoering van de bijeenkomst
heeft zondermeer bijgedragen aan het behalen van de gevraagde resultaten”.
Judith de Bruijn CPF (2006) borduurde creatief voort op de
sessie van Jan en het bij EZ gebruikte Insights™ model en de
resultaten uit de eerste bijeenkomst om de medewerkers
van de Energiedirecties in twee dagen voor te bereiden op
het voeren van de energiedialoog en nam daar de hele organisatie in mee. Leer onder meer hoe je met zowel interne
als externe begeleiders je klant helpt in grote conferenties.

Het Programma
1. Opening, kennismaking; Wat betekent een prijs? Hoe dicht sta je erbij?
2. Leer van Judith/Jan/Marcel en hun klanten hoe zij hun sessies ontwierpen en
het proces met hun opdrachtgever en groepen doorliepen om die maximale
impact te bereiken. Je hoort uiteraard ook wat er níet lukte. Je kunt twee van
de drie sessies volgen.
3. Leer welke criteria de IAF hanteert voor een award, hoe je je opgeeft en
welke aspecten de impact nog meer vergroten.
4. Ga met je eigen casus in de hand met elkaar en gefaciliteerd door de trainers aan het werk om de impact van je sessie(s) te vergroten. Hoe combineer je
je eigen kwaliteiten en die van je opdracht met de vereisten voor een prijswinnende bijeenkomst? Maak GROTE kans op een prijs in Parijs, bij de IAF-EMENA
Conferentie of de International Facilitation Week.
Resultaat
 IMPACT met een dankbare klant/ opdrachtgever en groep(en)
 Doordachte, impactvolle, prijswinnende ontwerpen voor je sessie of
workshop.
 Inzicht in hoe je kwaliteiten als facilitator beter in te zetten
 Stappen om een prijswinnende sessie uit te voeren.
 Boek “Diverging Conversations on Facilitation – 24 Cases with Impact”
door Henri Haarmans en Jan Lelie (ed).

Wat, Waar, Hoe?
Vereisten voor de training
 Meerjarige ervaring als facilitator/ (groeps) procesbegeleider.
 Een case, actueel of tot maximaal twee jaar geleden.
Vereisten voor indienen voor FIA Award
 Toestemming van klant of opdrachtgever om mee te doen.
 CPF of lidmaatschap van IAF of Vriend van IAF-Nederland is gewenst,
maar niet noodzakelijk.
 FIA 2017 award applications open: 1 May 2017
 Deadline to submit completed applications: 1 July 2017
 Notification of recipients: 1 September at International Facilitation Week.
 Awardees will be notified of their regional awards event.
Datum

woensdag 19 april 2017 10.00 – 17.00 uur.

Locatie

Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, 3744 ML Baarn

Investering € 290,00 inclusief lunch, exclusief 21% BTW – Geen annulering
mogelijk, een vervanger sturen mag altijd (FIA kent geen fee!)
Bereikbaarheid

Per OV vanaf NS Hilversum of Baarn. OV fiets of ‘met elkaar
meerijden' verdient aanbeveling.

Aantal deelnemers: max 30.
Opgeven:

Terminologie (uit “Diverging convesations on Facilitation” (2013, Haarmans, Lelie (ed))
Facilitate

From French and Latin facilitås, from facere, to make and li connection (as
in liaison). Assisting a client with a → group → participants in a → meeting
or → conference to reach desired → outcomes and outputs. Designing an
→ agenda, conducting, piloting and guiding the meeting(s) to make participants achieve their intended results. To facilitate is to serve a group by encouraging, aiding, and leading group decision-making.

Facilitation

Processes or skills by which a (independent outside) party supports →
meeting(s) of participants to move toward improvement or resolution of a
→ problem. Usually more than two parties are involved.
Facilitation can operate at many levels, from providing → meeting space to
active intervention as a → mediator, → moderator, → chair, coach, counselor, → MC, manager, teacher or → trainer.
Supporting parties to set ground rules and designing agendas for meetings,
promoting better communication between parties, and analysis of the situation and possible outcomes—in general, helping the participants keep on
track and working toward their mutual goals. It may also mean helping
them set those goals.
It is procedural assistance provided to enable → participants to → communicate more effectively and move towards agreement.

Facilitator

Somebody who facilitates, usually an → autonomous person, from outside
the → group, supporting effective → meetings. Facilitators have no authority to decide a dispute, nor a stake at any outcome between the parties. Facilitators bring considerable capability to influence the outcome by designing and applying fitting interventions.

IAF

International Association of Facilitators founded in 1994. A world-wide organization dedicated to promote the art and practice of → facilitation. Organized in local chapters. See www.iaf-world.org.

CPF

The IAF Certified Professional Facilitator™ designation indicates attainment
of the core competencies of the → IAF. The assessment is based on peer review of knowledge, experience and demonstration of skills. It offers clients
an assurance of being qualified to provide basic group facilitation services,
see iaf-world.org.

