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Faciliteren voor professionals 

 

Voor wie? 

Beleidsmedewerkers, projectleiders, communicatieadviseurs en managers die zelf met 

enige regelmaat bijeenkomsten van groepen begeleiden, dat leuk vinden én daar beter in 

willen worden. Bijvoorbeeld als je werkt met (groepen) klanten, burgers of 

vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties als gaat het om participatie of 

innovatie, samenwerken en betrokkenheid.   

 

Wat? 

Je neemt deel aan de vierde leergang op basis van ervaring en Action Learning. Jouw 

leerbehoefte staat centraal en met andere deelnemers bepalen we het programma. Het 

Instituut voor Maatschappelijke Innovatie (IMI) zorgt samen met Mind@work voor de 

theoretische onderbouwing, de opzet en de organisatie. Met de deelnemers bepalen we de 

agenda van de bijeenkomsten. We gebruiken cases uit je eigen werkpraktijk.  

 

Hoe? 

• Intake/ kennismakingsgesprek 

• 6 leerkringbijeenkomsten van een hele dag met 2 begeleiders 

• Elke bijeenkomst bereiden we voor met 1 of 2 deelnemers inclusief de oefenstof  

• 8 – 10 actieve vakgenoten met verschillende achtergronden 

• Persoonlijke begeleiding (intervisie) door IMI 

 

Bouwstenen van de leerkring 

• Je eigen ervaringen en opvattingen 

• Intervisie, collegiale feedback en reflectie aan de hand van eigen cases  

• Theorie op basis van “Faciliteren als Tweede Beroep” van Jan Lelie  

• Leren van faciliteren in de praktijk door:  

 voorbereiden van een of meerdere leerkringbijeenkomsten 

 minisessies faciliteren 

 leren met interactieve werkvormen 

 

Wat biedt IMI?  

IMI heeft zelf veel kennis en ervaring met faciliteren van complexe processen, creatieve 

sessies en Communities of Practice. Begeleiding van deze reeks is in handen van Jan Lelie 

en Larissa Verbeek. Naast de inbreng van (praktijk)kennis, en gegronde theorie biedt zij de 

mogelijkheid te oefenen tijdens een van de i-teamavonden. Met (een aantal) deelnemer(s) 

bereiden we iedere bijeenkomst voor, we zorgen voor verslaglegging en een handboek.   

 

Wat verwachten we van de deelnemers? 

• Concrete leervragen met betrekking tot faciliteren, inzet en enthousiasme 

• Ervaring met begeleiden van workshops 

• Mogelijkheid om geleerde in eigen praktijk te oefenen 

      Kennis van basistechnieken in brainstormen, modereren, innoveren 



 

Onderwerpen  

De leergang is opgezet op basis van de kerncompetenties beschreven door International 

Association of Facitators (IAF). De behoefte van de deelnemers bepaalt vervolgens de 

concrete werkwijze tijdens de bijeenkomsten. De onderwerpen voor de zes dagen zijn:  

BLOK 1:  kennismaking & de intake (1ste dag);  

  het ontwerpen van een proces voor een bijeenkomst (2de dag);  

BLOK 2: de uitvoering en bereiken van resultaten (3de dag);  

het begeleiden van de groep, omgaan met weerstanden (4de dag);  

BLOK 3: de afronding van een sessie, rapportage en feedback (dag 5);  

BLOK 4: de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de facilitator (dag 6).  

 

Opbouw van de blokken: 

De leergang wordt gegeven in 4 blokken. Blok 1 en blok 2 zijn tweedaagse bijeenkomsten, 

blok 3 en blok 4 duren 1 dag.  

Iedere bijeenkomst kent een soortgelijke opbouw : 

• een of twee cases van een van deelnemers als oefenmateriaal passend bij het 

onderwerp van die bijeenkomsten  

• theoretisch deel 

• actuele leervragen en intervisie  

Bijvoorbeeld: omgaan met twijfel en weerstand, omgaan met hulpbronnen zoals materialen, 

tijd, muziek. 

• verschillende creatieve werkvormen  

Denk aan ijsbrekers,brainstormen ( regels, roepvraag, kaartvraag, clusteren), appriciative 

inquiry, dialoog, metaforen, modelleren, naamgeving, oorzaak-gevolg diagrammen, mind 

maps, on, U-process, rollenspel, scenario ontwikkeling, verhalen vertellen, SWOT, Open 

Space, zoekconferenties etc.   

 
“De gezamenlijk opgedane inspiratie geeft mij meer vrijheid van handelen.” (Frank van Vliet) 

 

Resultaat 

Aan het einde van de leergang beschikken de deelnemers over een beter inzicht in hun 

eigen kennis en kunde ten aanzien van faciliteren. Deelnemers zijn in staat zelf 

bijeenkomsten te begeleiden. Gedurende de leergang passen we het boek “Faciliteren als 

Tweede Beroep” toe. Ten slotte kan de deelnemer na afloop opgaan voor het certificaat 

„Certified Professional Facilitator‟ van de IAF (dit is niet inbegrepen bij de kosten).  

 

Kosten, data en locaties 

Deelname aan de leerkring kost € 3500 ex btw per deelnemer.  In het voorjaar van 2012 

willen we de vierde open leerkring starten. De data bepalen we samen met de deelnemers 

evenals de inspirerende locaties. 

 

Aanmelden? 

Heb je belangstelling of wil je meer weten over Kunstmest? Neem contact op met  Larissa 

Verbeek:  l.verbeek@imi.nu of 071-5127707. Na een kennismakingsgesprek kan je dan 

beslissen om mee te doen.  

 

“Structuur, openheid en het is voldoende over ’t randje.” (Karin Kooij) 

mailto:l.verbeek@imi.nu

