
Over de training 

 

Herken je dit: 
deelnemers die tijdens een meeting blijven 
hangen in een negatieve focus, zich afhan-
kelijk opstellen en niet in de actiestand ko-
men? En wil jij als facilitator hiermee beter 
leren omgaan? 
 

Leer nu hoe je groepen en teams begeleidt 
om te werken vanuit een positieve focus, op 
basis van hun eigen kracht en aan concrete 
resultaten. 

 
In de training Waarderend Faciliteren leren 
we je om vanuit kracht te werken. In plaats 
van het afleren van fouten, gaat het om het 
leren en gebruik maken van kracht, kwaliteit 
en talent. Je leert vaardigheden en tech-
nieken om groepen en teams te helpen  
bewust(er) te worden van hun eigen  
probleemoplossend vermogen. 

 

In de ervarings- en praktijkgerichte training 
werken we met een brede waaier aan bron-
nen, zoals Appreciative Inquiry, de positieve 
psychologie, deep democracy, denkadvise-
ren, dialogue, systeemdenken, co-creatie, 
oplossingsgericht werken. 

 

Resultaat 

In de training leer je werkvormen om ses-
sies positief en actiegericht te maken. Daar-
naast ontwikkel je je inzichten en vaardighe-
den als facilitator. Jij bent immers de kataly-
sator van de groepsprocessen. Je kunt 
Waarderend Faciliteren bij: teamsessies, 
brainstormsessies, heisessies, inspraak-
avonden, evaluatiesessies, trainingen, team-
building, enzovoort.  

Wat leer je tijdens de training? 
 

• Leren werken met de principes van waar-
derend faciliteren; 

• Versterken van fundamenteel vertrouwen 
in de kennis en ervaring van groepen en 
teams; 

• Versterken van vaardigheden om kennis 
en ervaring in groepen en teams te ont-
sluiten; 

• Versterken van vaardigheden in het bege-
leiden van onderzoekende dialogen; 

• Spelen met perspectieven, interpretaties 
en zienswijzen waardoor nieuwe mogelijk-
heden zichtbaar worden; 

• Vrij van methodes variëren met houding, 
vragen en reacties; 

• Groepen en teams te faciliteren in hun ta-
lenten; 

• Ervaring opdoen met diverse waarderen-
de werkvormen, zoals schaalwandelen, 
wall of wonder, interview als interventie, 
SOAR model, paradox opstelling, Step-
analyse. Welke werkvormen behandeld 
worden kan per training verschillen. 

Waarderend Faciliteren 

Leer groepen werken vanuit een positieve 

focus, op basis van hun eigen kracht  

en aan concrete resultaten! 

      Voor wie is de training bedoeld? 

Deze training is bedoeld voor iedereen die 
met groepen werkt en die vanuit kracht wil-
len leren werken. Er wordt gewerkt op basis 
van je eigen casuïstiek. Hierdoor kan elke 
deelnemer op zijn eigen niveau leren. Enige 
ervaring met het faciliteren/begeleiden van 
bijeenkomsten is noodzakelijk.  



     De trainer 

Arjan van Vembde 

is gespecialiseerd in de filo-

sofie en methode van Appre-

ciative Inquiry en is auteur vn 

het boek ‘Werken vanuit 

kracht, snelle introductie in 

waarderend onderzoek’.  

      Hoe trainen we?      Praktische zaken 

Kom in contact met ons 

06 - 44 656 751 

www.facilitation-academy.nl 

info@facilitation-academy.nl 

Maatwerk 

Trainingen zijn pas echt effectief wanneer  

ze aansluiten op de dagelijkse werkelijkheid.  

Al onze trainingen zijn daarom maatwerk.  

Vanuit onze kennis en ervaring componeren  

we op basis van de specifieke klantvraag een  

maatwerktraining. 

 

Leren door te doen 

We wisselen theorie af met veel  

oefeningen.  

 

We trainen faciliterend 

Dat wil zeggen dat we ervan uitgaan dat de 

kennis, die nodig is om van elkaar te leren, in 

de groep aanwezig is.  

 

Trainers 

We trainen waar mogelijk met twee trainers.  

Hierdoor krijgen de deelnemers vanuit twee  

gezichtspunten reflectie. 

Aantal deelnemers 

De training wordt gegeven aan minimaal 6 

en maximaal 14 deelnemers. 

 

Locatie en opleidingstijden 
Deze training van één dag wordt gegeven in 

het centrum van Nederland.  

We trainen van 09:30 - 16:30 uur. 

 

Materiaal 

Bij de training ontvang je één exemplaar 

van het boek 'Werken vanuit kracht' en een 

werkboek. 

 

Actuele informatie en aanmelden 

De actuele opleidingsdata, locatie, investe-

ring, de algemene voorwaarden en de  

mogelijkheid tot aanmelden zijn te vinden op 

www.facilitation-academy.nl. 


