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Training Werken met de onderstroom
Een inspirerende en praktijkgerichte training voor leiders, adviseurs en andere professionals die de
wijsheid van zichzelf en de groep willen benutten, duurzame besluiten willen nemen en bereid zijn
hun eigen neutraliteit te onderzoeken.
Algemeen
In situaties waarin tegenstellingen, al of niet
openlijk, aanwezig zijn, is het niet altijd gemakkelijk om de best mogelijke besluiten en hoogst
haalbare oplossingen te bereiken. Mensen neigen er dan vaak naar hun eigen waarheid aan de
ander op te dringen. In groepen wordt er veelal
voor gekozen het meerderheidsstandpunt aan te
nemen en de afwijkende mening uit te sluiten.
Wanneer mensen zich niet gehoord voelen of als
niet gezegd kan worden, wat gezegd moet worden, ontstaat er een onderstroom die kan zorgen
voor verlies van wijsheid en sabotage van besluiten. Werken met deze onderstroom verdiept
onderlinge relaties en draagt bij aan duurzame
besluitvorming.
In deze training werken we met inzichten en
handvatten vanuit deep democracy, (Lewis,
Zuid-Afrika) en vanuit organizational learning
(Argyris, USA). We oefenen met het verzamelen
van alle invalshoeken en het zichtbaar maken
van de onderstroom in een groep. Ook is er
aandacht voor je eigen neutraliteit. Ten slotte
discussiëren we ‘deep democratisch’ over de
vertaling van de verkregen inzichten naar de
eigen werksituatie.

Opbrengst
• kunnen toepassen van de uitgangspunten
van deep democracy en organizational
learning: slimmer worden door wijsheid te
benutten;
• handvatten om alle invalshoeken te verzamelen en de onderstroom in groepen zichtbaar te maken;
• verkenning van de eigen neutraliteit ten opzichte van de afwijkende mening.

Voor wie
Leiders, adviseurs en andere professionals
die de wijsheid van zichzelf en de groep willen
benutten, duurzame besluiten willen nemen en
bereid zijn hun eigen neutraliteit te onderzoeken.

Heb je een vraag, stuur dan een mail naar
academy@noorderlink.nl

Praktische informatie

Aanmelden & contactgegevens

Locatie:
Groningen e.o

Studiebelasting:
3 dagen
en optioneel 1
coachgesprek met
de trainer.

Prijs:
€ 1.150,exclusief btw
€ 375,exclusief btw

Begeleiding
Deze training wordt verzorgd door Ina Ahuis. Ina
heeft in haar loopbaan afwisselend als intern en
extern adviseur gewerkt, waarvan, onder andere,
zes jaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en vijf jaar bij De Galan & Voigt, bureau voor
organisatieontwikkeling. Sinds 2004 is zij gevestigd als zelfstandig adviseur in het Noorden
van het land en werkt zij aan strategie-, leiderschaps- en samenwerkingsvraagstukken. Haar
favoriete vraag is: waarom gaat de gevraagde
ontwikkeling niet vanzelf? Samen met haar
klanten verkent zij de rol van de onderstroom en
gaat zij op zoek naar waarachtigheid en levenslust.

Coördinatie leergangenalgemene informatie:
Regina Stolzenbach
academy@noorderlink.nl

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

