VERANDEREN VANUIT KRACHT
APPRECIATIVE INQUIRY BIJ DE PUBLIEKE SECTOR

Op een positieve wijze vorm geven aan
samenwerking en verandering bij de
publieke sector. Dat is wat je ervaart én
leert in deze training.

VERANDEREN VANUIT KRACHT
APPRECIATIVE INQUIRY BIJ DE PUBLIEKE SECTOR
ERVAREN ÉN LEREN
Op een positieve wijze vorm geven aan samenwerking en
verandering bij de publieke sector. Dat is wat je ervaart én leert in
deze tweedaagse training. In de training maak je kennis met
Appreciative Inquiry. Bij deze methode werk je in een gezamenlijke
dialoog (participatief) vanuit de kracht en ervaring van collega’s,
klanten en partners. Je leert mogelijkheden te herkennen én te
creëren.
Tijdens de training ga je actief aan de slag met je eigen casuïstiek en
maak je intensief kennis met Appreciative Inquiry. Centraal staan de
toepassing in concrete praktijksituaties en reflectie op je eigen
effectiviteit als publieke professional. De uitdagingen in de publieke
sector zijn zo dynamisch dat er niet meer één oplossing voldoet voor
iedereen. In deze training vertellen wij dan ook niet hoe jij of jouw
organisatie moet werken, maar reiken we een kader aan waarmee jij
in de training -en later in samenwerking met partners, klanten en
collega's- kan bouwen aan verandering en samenwerking.

PROGRAMMA
Dag 1 (10.00 – 17:00 uur)
Op de eerste dag maak je kennis met de methode en theorie achter
Appreciative Inquiry en pas je deze direct toe op een casus uit je
eigen praktijk. Gedurende de dag werk je steeds op drie niveaus:
begrip van de methode, toepassing in je eigen praktijk en reflectie op
je eigen vaardigheden en houding. Op deze dag leer je werken met
het 5-D model, de Succesgrafiek, het stellen van generatieve vragen
en waarderend luisteren.
Dag 2 (10:00 – 17:00 uur)
1-2 weken later ontmoet je de andere deelnemers weer op dag 2 en
worden ervaringen uitgewisseld. Aansluitend bij de ervaringen en
behoefte gaan we dieper in op de toepassing als leidinggevende,
adviseur of beleidmaker bij beleidsontwikkeling, uitvoering en
organisatieontwikkeling.

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

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

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

IETS VOOR JOU?
De training is relevant als je te maken hebt met
samenwerkings- of verandervraagstukken binnen de
publieke sector. In deze training ga je actief aan de slag
met je eigen casus en reflecteer je samen met de andere
deelnemers op je aanpak én vaardigheden.

MEEMAKEN?
Zodra er voldoende deelnemers zijn plannen we in overleg
de data. Het minimum aantal deelnemers is 6, maximaal is 12. Heb je interesse? Laat het dan snel
weten door een email te sturen naar info@positiefsamenwerken.nl of door het contactformulier in
te vullen op de website: www.PositiefSamenwerken.nl.
Bellen kan natuurlijk ook: 06 2834 8378 (Arjan) of 06 4029 5714 (Anita).

KOSTEN
Kosten voor deelname zijn € 750,- excl. 21% BTW. Dit bedrag is inclusief werkboek,
consumpties en lunch op beide dagen.

TRAINERS
> Arjan van Vembde is een ervaren adviseur, trainer en facilitator en gespecialiseerd in Appreciative
Inquiry. Hij helpt managers en teams bij organisatie ontwikkeling, bij professionele effectiviteit en
bij co-creatie.
> Anita Jansen is een ervaren, zelfstandig projectleider & adviseur. Zij begeleidt medewerkers en
organisaties bij het proces van verandering en vernieuwing op het veld van jeugd, zorg en
overheid/non-profit.

POSITIEF SAMENWERKEN
Wij zijn voornamelijk actief met het begeleiden van
trainingen en werksessies geïnspireerd door het
gedachtegoed van Appreciative Inquiry. Hierin werken
teams -eventueel met partners- aan constructieve
samenwerking die leidt tot inspiratie, betrokkenheid en
concrete actie.

Meer informatie: www.PositiefSamenwerken.nl

