Kunstmest XP - Zelf Katalyseren Van Verandering
Zo gaan veranderingen van zelf
Je faciliteert meer dan je denkt. Eigenlijk in elke meeting of vergadering.
Soms als voorzitter, soms als deelnemer. Ook dat wil je goed doen. Deze
leergang biedt je daartoe een intensieve 4-daagse, met een kleine groep
(4-8 deelnemers). We werken op basis van Action Learning, waarbij jullie
eigen leervragen en ervaringen centraal staan.
We hebben de titel omgedoopt in “katalyseren”. Overal waar je bij bent,
kan je veranderingen teweegbrengen. Hoe zet je jezelf en je expertise beter in? Daar gaan we mee aan de slag. Minder stress, beter resultaat.
Opzet
Het programma wordt toegesneden op de ervaring en behoefte van de deelnemers. We werken
onder meer met minisessies van 30 min, waarin je
een werkvorm uitvoert. Overkoepelt door het
effectiever werken met spanningen en energie.
Onderwerpen:
1. 4 posities en U, opdrachtgever, probleemeigenaar en groep
2. 6 veranderwijzes, van incident tot cultuur
3. 12 methoden en technieken, uitvoeren en
interveniëren: houding & proces, weerstand,
ruimte & tijd, evalueren
4. 1 doel, persoonlijk, professioneel ontwikkelen
Alles aan de hand van verschillende werkvormen,
onder meer werken met opstellingen, paradoxen,
Clean Language en LEGO.

Aan het einde van de leergang heb je
✓ Vaardigheden om effectiever processen te
ontwerpen en te begeleiden.
✓ Inzicht wanneer je welke methode, techniek
of werkvorm kan inzetten.
✓ Nieuwe werkwijzen om veranderingsprocessen in organisaties te faciliteren.
✓ Inzicht in je eigen kracht, kennis en kunde
van omgaan met veranderingen.
✓ Projecties, houding en posities
✓ Transformatie-energieën (nieuw)
✓ Inzicht hoe mensen en organisaties omgaan
met verandering en hoe energie vrijmaakt (=
omgaan met weerstanden)
✓ Het boek “Faciliteren als Tweede Beroep” van
Jan Lelie en toegang tot methode en technieken uit het werkboek

Deelnemers over de leergang

Praktisch
Investering:
€ 1895 (ex btw)

“Ha Jan. Ik ben druk met mijn (overheids) campagne.
Daarin heb ik profijt van Kunstmest. Dus dat is mooi.”
Chris, deelnemer Kunstmest VI

Data najaar 2018:
dag 1: di 18 sept 2018
dag 2/3: di 30 okt 2018, wo 31 okt 2018
dag 4: ma 10 dec 2018
Begeleiding
Drs Jan Lelie CPF (mind@work) en ir Larissa
Verbeek (Verbeek Verbindt)
Meer informatie en inschrijven:
Neem contact op met Larissa Verbeek.

“Uit de cursus heb ik geleerd spanningen te gebruiken
om tot iets te komen, ze te benutten. Blijkt zeer vruchtbaar te zijn.” Koen, deelnemer Kunstmest VII
“Ik heb de cursus als zeer nuttig ervaren. (paradoxen)…
buitengewoon interessant en heel passend als achtergrondkennis van groepsprocessen.” Niels, deelnemer
Kunstmest V
“Ik kon eigenlijk al heel goed faciliteren. Dankzij Jan en
Larissa voel ik me daarin onbelemmerd.” Laura, deelneemster Kunstmest V
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