Het Nieuwe Samenwerken: hoe samen veranderen door co-creatie?
Leertraject Large Scale Interventions

Samen Co-Creëren: waarom juist nu?
We leven in een steeds complexere wereld die in een razend tempo verandert. Er is een overaanbod aan
informatie en communicatiekanalen in een wereld die globaler wordt. Niemand is in staat om alles nog te
bevatten of te overzien. Mensen zijn mondiger, beter geïnformeerd en hoger opgeleid. Ze willen betrokken
worden bij het creëren van een gedragen toekomstvisie en zijn - wanneer ze hiertoe uitgenodigd worden bereid om hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Echte verandering vraagt andere manieren van
organiseren en nieuwe methodieken om ambigue problemen ‘zonder grenzen’ aan te pakken. Dit vraagt
ook een andere manier van ontwerpen en begeleiden.

Hoe een proces van co-creatie aanpakken?
Er bestaat een heel scala aan Large Scale Interventions (LSI). Voorbeelden van dergelijke co-creatieve
processen, de zogenaamde Large Group Interventions, zijn: Future Search, Open Space, World Café en
Appreciative Inquiry. Het gaat om methoden die een aantal kenmerken gemeenschappelijk hebben.






De juiste partijen nemen deel aan het proces: mensen uit de organisatie die rechtstreeks
betrokken zijn bij het vraagstuk of mensen, ook van buiten de organisatie, die qua invloed, kennis
of kracht een bijdrage kunnen leveren.
Het vraagstuk wordt in al zijn aspecten beschouwd en vanuit diverse perspectieven (‘brillen’)
onderzocht.
De betrokkenen bouwen via een gestructureerde dialoog aan een gemeenschappelijk draagvlak.
De focus ligt op wat mensen verbindt en niet op wat mensen verdeelt.
De betrokkenen zijn zelf verantwoordelijk voor het proces en voor de implementatie in de
organisatie van de resultaten. Zelfmanagement is een essentieel principe.

Maar het gaat om veel meer dan het inzetten van een methodiek!
“Jullie maakten ons nieuwsgierig, maar dit is een terechte actie. We beleefden er plezier aan.
Het gezelschap externen en internen, was een ontdekking ook.”
(Lutgart Dusar, Livingstone, deelnemer aan proeverij)
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De 10 principes voor facilitatie
In het leertraject baseren we ons op de basishouding van de facilitator die van doorslaggevend belang is bij
het begeleiden van een LSI. Deze basishouding stoelt op de 10 principes van Marvin Weisbord en Sandra
Janoff. In het leertraject werken we met deze principes.

Principe 1: breng het hele systeem in de kamer
Principe 2: controleer wat je kan, laat los wat je niet kunt controleren
Principe 3: exploreer de hele olifant
Principe 4: laat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen
Principe 5: zoek naar gemeenschappelijk draagvlak
Principe 6: beheers de kunst van het werken met functionele subgroepen
Principe 7: aanvaard je angst
Principe 8: raak gewend aan projecties
Principe 9: wees een betrouwbare autoriteit
Principe 10: leer om ‘nee’ te zeggen als je wil dat ‘ja’ iets betekent
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Leertraject LSI: doelstellingen
In het leertraject ‘Large Scale Interventies’, dat in 2012 van start gaat, is de rode draad: hoe de juiste
mensen op een pro-actieve manier betrekken bij participatieve, grote veranderingsprocessen?
We bieden een meerdaags, intensief leertraject aan waarin de deelnemers kennis opdoen over LSI en
vaardigheden ontwikkelen. Ook aan de basishouding van de ontwerper/facilitator besteden we ruimschoots
aandacht.
De deelnemers…
-

Maken op een actieve en interactieve manier kennis met de belangrijkste LSI methodes en ervaren
de methodieken van binnenuit
Kennen de onderscheidende kenmerken en toepassingsmogelijkheden van de belangrijkste LSI
methoden
Ontwikkelen hun vaardigheden (‘doen’) als facilitator van een LSI proces en worden zich bewust
van de basishouding van de facilitator (‘zijn’)
Ervaren welke opties er bestaan om te reageren op complexe en lastige situaties en geven hier
betekenis aan vanuit hun persoonlijke stijl
Ontdekken wat de minimale voorwaarden zijn om een LSI maximale kans op slagen te geven
Weten hoe ze de juiste partijen kunnen betrekken bij grote veranderingstrajecten.

Doelgroep, aanpak en werkvormen van het leertraject
Dit leertraject richt zich op managers, professionals, consultants en andere geïnteresseerden in nieuwe
manieren van organiseren en samenwerken. We verwelkomen zowel deelnemers uit ondernemingen, de
not for profit sector, NGO’s en publieke organisaties.
Deze leergang bestaat uit verschillende stappen, verspreid over een periode van een half jaar. De
begeleiding is in handen van een enthousiast team zeer ervaren LSI facilitators.

“The more you manage the conditions under which people meet, the less you will need to manage
their meeting behavior.” (Weisbord & Janoff, Don’t just do something, stand there)
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Werkvormen











Individuele voorbereiding via lectuur
Action learning: een LSI experiment opzetten in de eigen praktijk
Samenwerken in buddy paren: elkaar ondersteunen in de uitvoering van een concreet LSI project
in de eigen werkcontext
Inleidende sessies in groep met input over de methodieken, basisprincipes, attitude,
succesfactoren en valkuilen
Ervaringsgerichte sessies in groep: concreet ervaren van een LSI methode
Feedbacksessies: kritische evaluatie van de methodiek (groep en 1/1)
Review sessies met betrekking tot het leerproces in de groep
Co-facilitator zijn: een onderdeel van een LSI mee faciliteren in de groep
Individuele coachingsessies
Vragenlijsten om facilitatorstijl in kaart te brengen

Aanpak en fasering van het leertraject
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Individueel intakegesprek en persoonlijke voorbereiding
Tweedaagse training in groep
Werken aan LSI experiment in de eigen context met steun van een collega-deelnemer
Terugkomdag in groep (3 maanden na de tweedaagse)
Opvolging van LSI experimenten in de praktijk
Slotdag in groep met feestelijke afsluiting (6 maanden na de start)

+ een coachingsessie op vraag tussen de tweedaagse en de slotdag

Docententeam
Hans Begeer
Hans is organisatie adviseur met bijna 30 jaar ervaring in de praktijk van menselijke groei en organisatie
ontwikkeling. Hij is geassocieerd met De Baak en is coördinator van het Kenniscentrum LSI. Hij is
overtuigd facilitator en co-creator en houdt ervan samen met mensen tot mooie resultaten te komen.
Marian Philips
Marian is partner bij Conlibrio en heeft meer dan 25 jaar bedrijfservaring waarvan meer dan 10 jaar als
adviseur. De laatste jaren legt zij zich voornamelijk toe op het betrokken begeleiden van individuen en
teams in veranderingsprocessen. Zij hecht zeer veel belang aan waarden als: gelijkwaardigheid,
eerlijkheid, openheid, betrokkenheid. Innovatie is nooit ver weg in haar aanpak; op platgetreden paden zal
je haar niet snel vinden.
Silvia Prins
Silvia is procesbegeleider, teambemiddelaar en -coach bij Circles for Connection. Haar passie is om
mensen te ondersteunen in het samenwerken mét de verschillen en om het aanwezige potentieel te
ontwikkelen. Ze is geboeid door systemisch werken en door de dynamieken in samenwerkings-processen
die zich onder de waterlijn afspelen .
Martine Vanremoortele
Martine heeft meer dan 15 jaar ervaring in communicatie en marketing. Daarna hield ze zich bezig met
kwaliteitsmanagement, innovatie en creativiteit. Vandaag ondersteunt en verrijkt ze participatieve meetings
als grafisch facilitator en visual harvester.
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Data leertraject in 2012
Stap 1: Intakes en persoonlijke voorbereiding

februari 2012

Stap 2: Tweedaagse training

28 – 29 – 30 maart 2012

Stap 3: LSI experimenten in praktijk

april – juni 2012

Stap 4: Terugkomdag

19 juni 2012

Stap 5: LSI experimenten in praktijk

juni – oktober 2012

Stap 6: Slotdag

11 oktober 2012

Kosten
2950,00 € voor de opleiding, inclusief 2 boeken (excl. 21% btw)
419,00 € voor de catering, inclusief koffiepauzes, lunches en vier diners
Overnachting: deelnemers die dat wensen, kunnen blijven overnachten (Crown Plaza: 117,00 € per nacht,
incl btw)

Inschrijving
Stuur een mail naar d.vandendungen@debaak.be U wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek.

Voor meer informatie
Kenniscentrum LSI: de Baak - LSI
Of contacteer Hans Begeer: hans.begeer@bmc-psiod.com of +32 (0)475 72 04 50

De Baak
Beukenlaan 12
2020 Antwerpen (België)
T +31 (0)343 55 61 00
www.debaak.be
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