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Training Waarderend samenwerken
Een compacte, inspirerende en praktijkgerichte training voor project,- proces,- programmaleiders,
beleidsadviseurs, HR adviseurs en andere professionals die geïnteresseerd zijn in Appreciative
Inquiry (AI).
Algemeen
Bij Appreciative Inquiry ligt de nadruk op het
verkennen van en aandacht geven aan wat werkt
en leven geeft aan een organisatie, een groep
of individu. Appreciative Inquiry is zowel een
zienswijze om de wereld te beschouwen, als een
methode die je kunt toepassen om je doelen te
bereiken. Karakteristiek voor de AI-zienswijze is
de waarderende manier van kijken: verkennen
van en aandacht geven aan kansen en mogelijkheden in plaats van te focussen op problemen
en onmogelijkheden.
Bij de training Waarderend Samenwerken ligt
de nadruk op het ontwerpen en begeleiden van
AI-processen; om AI (nog beter) in je praktijk
te kunnen toepassen. Aan de hand van je eigen
casus doorloop je een AI-traject en leer je al
doende werkvormen en procesvaardigheden.

•

•

•
•

jouw doel te bereiken door te focussen op de
sterke kanten van de organisatie en
collega’s;
je medewerkers/collega’s /projectteamleden
te motiveren tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid;
mensen te mobiliseren en laten participeren
in de richting van de gewenste verandering;
de verbinding te maken tussen een
probleemgerichte- en een AI-aanpak.

Begeleiding
De training wordt verzorgd door Heike Aiello
(www.coreconnect.nl) en Alice Bijker (www.
alicebijker-ontwikkelt.nl). Beide begeleiders hebben ruime ervaring als trainer, coach en met het
begeleiden van AI-interventies.
Heb je een vraag, stuur dan een mail naar
academy@noorderlink.nl

Voor wie
Project,- proces,- programma-leiders, beleidsadviseurs, HR adviseurs en andere professionals
die geïnteresseerd zijn in Appreciative Inquiry
(AI) en hun vaardigheden als procesbegeleider
willen versterken.
Opbrengst
• Na deze training heb je input gekregen en
vaardigheden ontwikkeld die helpen om:
• positieve energie bij jezelf en bij anderen aan
te boren;

Praktische informatie
Locatie:
Groningen e.o

Studiebelasting:
3 dagen

Aanmelden & contactgegevens
Prijs:
€ 1.250,–
exclusief btw

Regina Stolzenbach
academy@noorderlink.nl

Kijk voor meer informatie of
om je aan te melden op
www.noorderlink.nl/academy

