“Specialisatie Groepsmediation”:
leren werken met conflictueuze
situaties in teams en organisaties
voor professionals
Doelgroep

Doelstellingen & focus

Voor professionals die teams, projectgroepen,
afdelingen, task forces en andere systemen
begeleiden en conflicten bespreekbaar willen
maken en ontmijnen met het oog op effectieve
samenwerking en groei.

Verdiepend groeitraject voor het werken met
gespannen samenwerking, lastige teams en
groepsconflicten.

Interne en externe professionals:
preventieadviseurs, HR professionals,
teamcoaches, consultants en
organisatiebemiddelaars.

We inspireren ons op ‘groepsmediation’ als
specifieke interventie en onderzoeken welke
inzichten, methodieken, aanpak en aspecten van
de rol van ‘derde’ relevant zijn voor ons.
In dit programma werken we met een
driedubbele focus: kaders, de bemiddelaar als
instrument van verandering en methodisch
handelen.

Organisatie & aanbod
3 x 2 dagen (niet residentieel)
Tussendoor krijg je telkens een opdracht waar we vervolgens mee verder werken.
Locatie: Via-Via in Mechelen (zolder)
Prijs: 2.150,00 € (excl btw)
Dit is inclusief: doorlopend koffie & thee, een lunch, de begeleiding, cursusmateriaal en een handige syllabus.
Voor het programma: telefonisch intakegesprek van 30 minuten.
Dit programma wordt één keer per jaar aangeboden.
Data voor het seizoen 2018-2019
Donderdag 25 oktober en vrijdag 26 oktober 2018
Woensdag 28 en donderdag 29 november 2018
Donderdag 24 en vrijdag 25 januari 2019

“Verdiepend
groeitraject voor het
werken met gespannen
samenwerking, lastige
teams en groepsconflicten.”

Driedubbele focus
1. Diagnostisch kijken naar groepen: kaders en perspectieven
• Inzicht in de manier waarop groepen met spanning omgaan
• Dynamieken in de onderstroom
• Blokkades in het contact en in samenwerkingsrelaties
• Groepsconflicten en escalatiemechanismen
2. Actief rolmanagement in de rol van ‘derde’: zelfkennis en persoonijk werk
• Bewust rolmanagement in een veld van actoren
• Persoonlijke conflictstijl en copingmechanismen
• Specifieke ‘triggers’ in conflictsituaties
• Jouw tegenoverdracht reacties onderzoeken
• De rol van ‘derde’ krachtig opnemen in een conflictueus veld: aandachtspunten en
persoonlijke valkuilen
• Werken vanuit een basishouding van aanwezigheid, meerzijdige partijdigheid, niet
oordelen en niet-weten
• Jezelf als ‘instrument’ inzetten: werken met waarnemingen en gewaarwordingen
3. Methodisch handelen: bouwen aan een arsenaal van groepsmethodieken en leren
interveniëren in het hier-en-nu
• Ingrediënten van een grondige en zorgvuldige voorbereiding
• Randwoorwaarden creëren voor een authentiek gesprek
• Een open groepsgesprek of dialoog faciliteren bij een matig conflict
• Een gestructureerde groepsmediation begeleiden bij een geëscaleerd conflict
• Omgaan met onverwachte situatie en spannende momenten in groep

Groepsdynamica-Plus

• Wil je begrijpen wat er leeft in
de onderstroom van je team zodat
je er iets constructiefs
mee kan doen?
• Wens je het potentieel, de
kracht en de wijsheid van groepen
bewuster aan te spreken?
• Ben je op zoek naar manieren
om vastgelopen groepen te deblokkeren zodat de energie
weer vrij kan stromen?

• Zoek je naar methodieken om
sluimerende spanningen en moeilijke thema’s bespreekbaar
te maken om weer vooruit te kunnen?
• Ben je bereid om je eigen aandeel
in de groepsdynamiek te onderzoeken zodat je je rol
steviger op kan nemen?
Leer werken met de onderstroom
in samenwerking en krijg greep op
groepsdynamiek!

“Leer werken met
de onderstroom
in samenwerking
en krijg greep op
groepsdynamiek!”

Groepsdynamica-Plus is een flexibel en geïntegreerd aanbod
dat bestaat uit verschillende bouwstenen.
Het is speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden en professionals die méér met groepen willen.
Dit domein van expertise ligt op het boeiende snijvlak van de klassieke groepsdynamica,
organisatieontwikkeling, systeemdenken, psychodynamica, teamwerk en conflicthantering.
Stel je eigen pakket samen en stap in het programma waar je wil en wanneer je wil!
				

Een aanbod van:

