Inspiratie
uit de praktijk
25 januari 2017 | 15.00-17.30 uur | Hilversum

“Verandering begint
bij de eerste vraag
die je stelt. Het is
niet allemaal
vrijblijvend”

Het leuke van inspiratie is dat je het weg kan geven zonder het
kwijt te raken. Daarom nodigen wij je graag uit voor
"Inspiratie-uit-de-praktijk".
Het afgelopen jaar zijn wij betrokken geweest bij een paar bijzondere
trajecten en twee opdrachtgevers hiervan zijn bereid om hun
ervaringen te delen. Centraal staat de toepassing van de methode
Appreciative Inquiry/Waarderend onderzoek. Het zal o.a. gaan over
leren van wat werkt, faciliteren van (cultuur)verandering,
zelfsturende teams, verbinding tussen verschillende hiërarchische
niveaus en innoveren ‘inside-the-box’. Na de presentaties is er ruimte
voor uitwisseling en reflectie. We sluiten af met een borrel en
ontmoetingsmoment. Onze insteek is een kleinschalige bijeenkomst
met ruimte voor verdieping.

“Appreciative Inquiry
gaat over het
creëren van
draagvlak bij
veranderingen”

Inspiratie uit de praktijk door:
Judith Wijnen, werkzaam bij blindeninstituut Visio
als projectleider.
Judith zal haar ervaringen delen rondom een traject
voor visueel beperkte jongeren. In dit traject doen de
jongeren zelf een waarderend onderzoek bij mensen die ook een
visuele beperking hebben en die het ondanks die handicap wel gelukt
is om een carrière op te bouwen. De inspiratie in dit traject is niet
alleen te zien bij de jongeren, maar ook bij de hulpverleners. Bijna
ongemerkt draagt dit traject bij aan een meer positieve
organisatiecultuur. Dit traject loopt nu in het tweede jaar.

Aanmelden
 heel graag, via het
formulier op de website:
www.PositiefSamenwerk
en.nl

Peter Claassen, werkzaam voor gemeente De Bilt als
interim manager van de unit Schoon, heel en veilig.
Peter zal zijn ervaringen delen over een traject met
de buitendienst van de gemeente. Door het
gemeentelijk managementteam is opdracht gegeven de buitendienst
om te vormen zodat die efficiënter, meer klantgericht en meer
zelfsturend opereert. Peter heeft georganiseerd dat het team zelf in
de lead is over hoe zij wil werken als 'wijkserviceteam'. De mannen
van de buitendienst (het zijn allemaal mannen) doen nu zelf
waarderend onderzoek bij buiten- en binnendienst om te leren van
goede voorbeelden.

Datum: Woensdag 25
januari 2017
Tijden: 15:00 - 17:30 uur
Locatie: in Hilversum,
adres hoor je na
aanmelding
Kosten: geen. Wij bieden
het aan 

“Waarderend Onderzoeken”

“Door collega's
ruimte te geven hun
verhaal te doen,
komt de angel boven
en kan ik samen met
hen herformuleren
wat we als
doel/gewenst
eindresultaat
Positief Samenwerken
hebben.”

“Niet sturend vragen
stellen is lastiger dan
je denkt...”

Wij zijn geïnspireerd door het
gedachtegoed van Waarderend
Onderzoek (Appreciative Inquiry).
Dit is een methode die aanwezige
kennis en talent inzet voor het
succes van de toekomst. Deze
positieve benadering staat momenteel sterk in de
belangstelling: in het bedrijfsleven, gezondheidszorg, in de
sport en ook in de opvoedkunde. In plaats van minimaliseren
van wat niet goed gaat, streeft deze methode naar het
maximaliseren van wat wél goed gaat. Deze dialoog over
succes inspireert tot positieve samenwerking en zet aan tot
concrete actie.

Positief Samenwerken
Positief Samenwerken is de vlag
waaronder wij, Anita Jansen en
Arjan van Vembde, organisaties
ondersteunen bij vraagstukken
rondom
verandering,
vernieuwing en samenwerking.
Wij zijn voornamelijk actief met
het begeleiden van trainingen en werksessies geïnspireerd op
het gedachtegoed van Waarderend Onderzoek. Hierin treden
teams met of zonder externe partners in dialoog over actuele
en urgente thema's. Wij creëren daarvoor een setting waarin
deelnemers vorm geven aan een constructieve samenwerking
die leidt tot inspiratie, betrokkenheid en concrete actie.

Aanmelden
Fijn als je je aanmeld voor de bijeenkomst, dan kunnen we
rekening houden met je komst. Aanmelden kan op:
http://www.positiefsamenwerken.nl/blog/inspiratie-uit-depraktijk-op-25-januari-2017

Meer informatie over ons
werk vind je op:
www.PositiefSamenwerken.nl

