	
  

Faciliteren	
  van	
  dialoogcirkels	
  

Leergang voor professioneel begeleiden van dialoogbijeenkomsten

Data:	
  	
  

Voor	
  wie?	
  

9 mei en 6 juni
van 09:30 tot 17:00
Bij elkaar 4 dagdelen

Je hebt in je werk en/of in je privéleven te maken met situaties waarin
uiteenlopende meningen gehoord willen worden. Je herkent hierin de
uitdaging om tot gezamenlijke oplossingen te komen en de waarde
van dialoog daarbij. Je wilt leren om als dialoogfacilitator hierin met
anderen tot resultaat te komen.

Tussen deze data werk je
aan een praktijkopdracht
in je eigen werkomgeving.

Het inzetten van de dialoog vraagt deskundigheid in het faciliteren.
• Je wilt dialoogcirkels beroepsmatig, maatschappelijk of privé
kunnen inzetten.
• Je wilt dialoogprocessen inzetten waarbij het aankomt op
creativiteit, draagvlak en het faciliteren van momentum.
• Je wilt richting geven aan een groep mensen op eigen kracht.

Kosten:	
  	
  

Doel	
  van	
  de	
  leergang	
  

Locatie:	
  	
  

De leergang Faciliteren van dialoogcirkels leert je hoe je faciliteert,
structuur brengt, inspireert en daarmee leiding geeft zonder (formele)
macht. Je leert jezelf en de groep de ruimte te bieden een goede
dialoog te voeren. Je leert het belang van persoonlijke balans en de
voorbereidingen van de dialoog.

Gewenste	
  voorkennis	
  
Je hebt enige ervaring met dialoog. Je hebt bijvoorbeeld de Basis
Dialoogworkshop van de World Dialogue foundation gevolgd.

Over	
  de	
  World	
  Dialogue	
  foundation	
  
De World Dialogue foundation en haar trainers hebben ruim 10 jaar
ervaring in het organiseren van dialoogworkshops. Daarbij putten zij
uit een ruime ervaring in het faciliteren van co-creatie en
besluitvormingsprocessen. Je profiteert van de inzichten die zijn
opgedaan in diverse settings.

Resultaat	
  
Na het volgen van deze ervaringsgerichte training
ken je de finesses en randvoorwaarden van het
faciliteren van dialoogcirkels. Je doet ervaring op
in het zelf begeleiden van cirkels, zodat je inzicht
krijgt in jezelf als instrument in dialoog.

www.worlddialoguefoundation.org
	
  

€650 excl. BTW,
incl. lunches

De Hamermolen,
Ugchelen
www.dehamermolen.nl

Aanmelden:	
  	
  
aanmelden@
worlddialoguefoundation.org

Informatie:	
  	
  
Frans van Weeren
frans@
worlddialoguefoundation.org

06-23838568

