COCD i.s.m. FACILITATORS ACADEMY:

MASTER FACILITATION

groepsdynamiek in een creatief proces

The facilitators responsibility is to address
the journey, rather than the destination.
(Robert Bacal)

De wereld verandert continue
en in een hoog tempo. Dat
vraagt wat van organisaties
en professionals. Zij moeten
telkens innovatieve of originele
oplossingen vinden voor vragen
die voortkomen uit verandering.
Een creatief proces biedt dan
vaak uitkomst. De kunst daarbij
is een vakkundige begeleiding van
dit creatieve proces. Om vakkundig
scherp te blijven op de eigen facilitation
skills is er de Master Facilitation.

Deze training is speciaal voor professionals die
beschikken over een stevige voorkennis van het
creatieve proces – het faciliteren beheersen - én die
dolgraag zich willen verbeteren in het faciliteren
van het groepsproces tezamen met andere senior
facilitators. (groepsdynamica, procesinrichting op
commitment, energiemanagement, etc.)
Facilitatoren (van het creatieve proces zoals COCD,
CPS, de Bono varianten, SIT etc. )

De opleiding bestaat uit 3 aaneengesloten dagen.
Deelnemers onderzoeken de fascinerende wereld van
groepsdynamica binnen faciliteren van processen en sessies
in al haar facetten. Zowel op team- als op organisatieniveau.
Tijdens de intensieve en boeiende Master Facilitation dagen
de trainers deelnemers van start tot finish uit. Addy de Zeeuw
(Facilitators Academy) & Cynthia op den Brouw (dir. COCD)
zullen als zeer ervaren facilitators de rol vervullen van trainer
en inspiratiebron.

Creating impact
Je gaat vooral ook zelf aan de slag met praktische opdrachten en
sessies vanuit een bewuste theoretische achtergrond. En leert gericht
omgaan met een waaier aan handige technieken, richtlijnen, tools én
hulpmiddelen die het facilitation proces versterken.

Aan bod komen:
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●●
●●
●●
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groepsdynamica en de beïnvloeding hiervan
bewustzijn en kennis van jezelf
bewustzijn en kennis van anderen
bewustzijn en kennis van verschillen
acceptatie van de jezelf, anderen en verschillen
contact, communicatie
teamgeest en synergie
aanval op de methode
aanval op de facilitator
groepssamenstelling & krachtenveld beïnvloeden
doelen van de opdrachtgever versus doelen
van deelnemers
●● priming/framing/Breinfaciliteren
●● onderstroom & uitingen van
weerstand
●● uitbreiding van je arsenaal
aan werkvormen
Om het op maat karakter
en de vertaling naar
je eigen praktijk
mede te waarborgen
starten we vanuit een
persoonlijk paspoort
met leervragen en
voorkeuren.en
permanente toegang
tot een groepshub
met extra digitale
informatie
en contactmogelijkheden.

Addy de Zeeuw

Cynthia op den Brouw

adz@facilitators.nl

cynthia@cocd.org

Literatuur
We hanteren niet een standaardboek. Ter voorbereiding vragen we je een standaardwerk
over faciliteren tot je te nemen, bijvoorbeeld:
●● Christine Hogan: Understanding Facilitation: Theory and Principles
●● Jenkins and Jenkins: 9 Disciplines of a Facilitator
●● Schwarz: The skilled Facilitator: Practical Wisdom for developing effective groups.
Of een ander standaardwerk of eventueel een boek over een specifiek onderdeel van
faciliteren naar eigen keuze. Wel graag even overleg.
Tijdens de trainingsdagen zullen we je vragen een 7,12 of 18 minuten presentatie te geven
over wat je leerde van het boek.

Voor elke professional?
Ons antwoord is heel eenvoudig: wij geloven dat ervaring je laat groeien als facilitator.
Basiskennis over het creatieve proces is een voorwaarde voor deelname zodat we kunnen
focussen op de groepsdynamica van het proces.

Praktische informatie
Kijk voor de eerstvolgende data op:
www.cocd.org/training/master-facilitation/

Aanvang:
Master Facilitation wordt gegeven in 3 aaneengesloten dagen
Donderdag 9.00 uur inloop, 9.30 echte start, we gaan door tot ca.
18.30 uur daarna diner. Einde: zaterdag 15.00 uur

Prijs:
Kosten (ex BTW): € 1.390 (training) + € 490 (arrangement) = € 1.880. Een avond eerder
komen (gratis voor iedereen die langer dan 75 minuten moet auto rijden)

Aanmelden
Enthousiast geworden over deze training? Aanmelden kan rechtstreeks bij Addy en
Cynthia of via de website van het COCD (www.cocd.org).
Hier is het volledige opleidingsaanbod terug te vinden en kan men zich direct inschrijven.
Voor vragen, tips of complimenten is het COCD via info@COCD.org goed bereikbaar.

De trainingen worden gegeven op verschillende locaties in Nederland

