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Opleiding
WAARDEREND
FACILITEREN

 

FACILITEER POSITIEVE VERANDERING,
ONTWIKKELING EN SAMENWERKING 

 
O.L.V. ARJAN VAN VEMBDE



EEN UNIEKE STIJL
VAN FACILITEREN

Arjan van Vembde

Ben jij ook betrokken bij ontwikkeling, verandering en
samenwerking in teams en organisaties, wellicht in de
rol van adviseur, projectleider of beleidmaker? Dan
werk je vast regelmatig in sessies met groepen waarin
activiteiten worden afgestemd, besluiten genomen of
nieuwe dingen geleerd.

In de opleiding waarderend facilitateren leer je hoe je
sessies leidt die een katalysator zijn van positieve
ontwikkeling, verandering en samenwerking in teams
en organisaties. Centraal staat het werken met de al
aanwezige kennis, kunde en kansen bij de groep.

Waarderend faciliteren is beoordeeld met een 9,4 op
Springest en in deze brochure lees je alles over het
programma. Aanmelden, data, kosten en meer
uitgebreide informatie is te vinden op:
www.waarderend-faciliteren.nl en op 
www.facilitation-academy.nl.

Twijfel je of waarderend faciliteren aansluit op jouw
leerbehoefte? Bel gerust voor vrijblijvend advies: 
06 2834 8378 of mail: info@waarderend-faciliteren.nl.

De trainingen worden
georganiseerd in samenwerking
met de Facilitation Academy. Kijk
op www.facilitation-academy.nl
voor meer trainingen op het
gebied van fysiek en online
faciliteren.
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 Hard werken door de facilitator en "trekken aan
de groep";
Weerstand tegen het programma bij de
deelnemers;
Een stille en afwachtende groep;
Weinig duurzame uitkomsten omdat intrinsieke
motivatie ontbreekt;
De groep wordt aangesproken en geïnstrueerd
als kleine kinderen;
Waardevolle inbreng wordt gemist omdat niet
iedereen de ruimte neemt of krijgt;
Dwingende werkvormen vol vakjargon, het lijkt
soms wel alsof de groep de werkvorm dient, in
plaats van andersom.

Herken jij deze
patronen en zie je dit

liever anders?
 

 Lees dan verder of
waarderend faciliteren 

ook iets voor jou is.
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IN HET KORT

Positieve betrokkenheid.
Snel naar de kern.
Werken met het eigen
probleemoplossend vermogen.
Duurzame uitkomsten.

In de opleiding Waarderend faciliteren leer
je hoe je sessies leidt die een katalysator
zijn van positieve ontwikkeling,
verandering en samenwerking. Centraal
staat hierbij het werken met de kennis,
kunde en kansen die al aanwezig zijn
binnen de groep. 

Waarderend faciliteren werkt vanuit een
aantal principes en kent geen vaststaande
werkvormen, in plaats daarvan wordt
geput uit een brede waaier van
inspiratiebronnen, methodes en theorie.

Kenmerkend is de positieve focus die
gericht is op het vergroten van kracht,
talent en potentie, in plaats van een
negatieve focus die gericht is op het
minimaliseren van fouten, problemen en
risico's. 

Het effect van waarderend faciliteren is:

De opleiding
De hele opleiding bestaat uit drie levels die
elkaar opvolgen. Je kan zelf kiezen of je
één, twee of drie levels wilt volgen.

Voor wie?
Facilitatoren, projectleiders, teamcoaches,
programmamanagers, interne en externe
adviseurs/consultants, beleidsmakers,
managers, participatiemakelaars, enz.

Wanneer toepasbaar?
Waarderend faciliteren is geschikt wanneer
een groep mensen met verschillende
zienswijzen, ervaringen of belangen toch
samen een stap wil zetten. 

Voor welke sessies?
 Werksessies, MT sessies, teamsessies,
brainstormsessies, strategiesessies,
bewonersbijeenkomsten, evaluaties, ,
trainingen of beleidsontwikkeling, enz. 
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WAT IS WAARDEREND
FACILITATEREN

 Fundamenteel vertrouwen dat er kennis,
kunde en kansen bij de deelnemers
aanwezig zijn die hen een stap verder
kunnen brengen.
Kennis van werkvormen en structuren
waarmee kennis, kunde en kansen
ontdekt, ontsloten en bruikbaar worden.
Vaardigheid in interactie om met vragen
en suggesties een katalysator te zijn
voor de krachtgerichte en actiegerichte
focus bij de deelnemers van de sessie.

om te spelen met perspectieven, taal en
betekenis waardoor wensen en uitdagingen
in een nieuw daglicht komen te staan en
ook andere oplossingen zichtbaar worden.

Generatieve dialogen
Bij waarderend faciliteren kiest de facilitator
bewust een specifieke attitude,
vraagtactieken en luisterstijlen die
bijdragen aan een zogenaamd 'wederzijds
lerend gesprek'. In plaats van een diagnose
van het vraagstuk (alsof een eenduidig
antwoord mogelijk is) is de kunst om een
onderzoekende dialoog te laten ontstaan
waarin de deelnemers oprecht met nieuwe
ogen naar het vraagstuk en hun eigen rol
daarin kijken. Zo kunnen zogenaamd
‘generatieve’ gesprekken ontstaan waarin
nieuwe inspiratie, zelfkennis en aspiraties
gegenereerd worden.

Een fundament met drie pijlers
Waarderend faciliteren staat op drie pijlers:

Een waarderende benadering
Het woord 'waarderend' verwijst naar de
specifieke focus die wordt gekozen tijdens
de sessie. Bij waarderend faciliteren wordt
de groep uitgenodigd om bewust opzoek te
gaan naar de kennis, kunde en kansen die
al aanwezig zijn; met andere woorden om
op zoek te gaan naar datgene dat waarde
heeft en waardevol is. Deze waarderende
focus is een belangrijk verschil met de
gebruikelijke probleemfocus waarbij
risico's, problemen en beheersmaatregelen  
vaak zo dwingend centraal staan. Het
streven bij de probleemfocus is naar de
afwezigheid van problemen en risico's. De
kerngedachte bij waarderend faciliteren is
dat het goede of het gewenste (in de kiem)
al aanwezig is en tijdens de sessie
onderzoekt de groep die kwaliteiten en hoe
daar meer van verkregen kan worden. Hier
is het streven naar maximaal succes.

Spelen met perspectieve, taal en
betekenis
Waarderend faciliteren is mede gebaseerd
op de gedachte dat onze beleving van de
werkelijkheid geen vaststaand feit is, maar
een constructie is in ons brein die gevormd
is in een sociale context. Hoe we de dingen
beleven is daarmee subjectief en kan
veranderen als we op nieuwe manier
ergens tegenaan kijken. De werkvormen
van het waarderend faciliteren zijn er
daarom op gericht om de groep te helpen

www.waarderend-faciliteren.nl
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DE OPLEIDING TOT 
WAARDEREND FACILITATOR

Leren werken met de principes van
waarderend faciliteren.
Versterken van vertrouwen in de kennis,
kunde en kansen binnen de groep en de
vaardigheden om deze te ontsluiten.
 Ervaring opdoen met diverse
waarderende werkvormen.
Spelen met perspectieven,
interpretaties en zienswijzen.
Vrij van dwingende methodes en
dogma's variëren met houding,
interventies en werkvormen.

Ervarend leren
Het programma biedt een intensieve mix
tussen theorie, praktijk en oefening die als
een vlecht door elkaar lopen zodat je de
werkwijze echt eigen kan maken.

Leerdoelen

Level 1 leert je de fundamenten in
houding, vaardigheden en de
basisstructuur van krachtgerichte
sessies. 
Level 2 leert je nieuwe waarderende
werkvormen en verankerd je
vaardigheden. 
Level 3 leert je op masterniveau over de
toepassing in ontwikkeltrajecten. 

De opleiding
De gehele opleiding bestaat uit drie levels
van elk twee dagen. Je kan zelf kiezen hoe
ver je leerbehoefte gaat en of je één, twee
of alle drie de levels wilt volgen. De levels
volgen elkaar op en geven een steeds
verdere verdieping en verbreding van je
kennis en vaardigheden.

www.waarderend-faciliteren.nl
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EEN MAGISCHE ERVARING

Waarderend faciliteren is een ragfijn spel en dat
zul je ook ervaren tijdens de training. Het is een
krachtige en subtiele stijl van faciliteren die bijna
magisch te noemen is. Als je het goed doet,
merken de deelnemers niet dat hun proces is
gestuurd, net zoals bij een goochelaar zijn
technieken onzichtbaar blijven of zoals een
balletdans moeiteloos lijkt.

De trainingen zou je bijna een initiatie in deze stijl
van faciliteren kunnen noemen. De training zelf is
ook een ragfijn spel waarin theorie, praktijk en
oefening naadloos in elkaar overlopen. Speelse
oefeningen, optische illusies en goocheltrucs
brengen de theorie tot leven  en maken de
training onvergetelijk.

Doelgroep
Deelnemers in de opleiding zijn
professionals die een rol hebben bij
verandering, ontwikkeling en samenwerking.
Zij hebben functies als facilitator, organisatie-
adviseur, projectleider, teamcoach, trainer,
programmamanager, leidinggevende en
beleidmaker. 
Het ervaringsniveau bij de meeste
deelnemers is gemiddeld tot hoog, alhoewel
ook starters meegedaan hebben en
enthousiast waren. Doordat iedereen met
zijn eigen casuïstiek werkt kan iedereen
leren op zijn eigen niveau.

Tweemaal per jaar wordt een bijeenkomst
georganiseerd speciaal voor oud-deelnemers
aan de trainingen. Tijdens de
alumnibijeenkomst worden ervaringen
uitgewisseld, kunnen vragen gesteld worden
en denken collega's met elkaar mee over de
aanpak van sessies en trajecten vanuit de
waarderend faciliterende principes.

Kijk op de website voor actuele data.

DOELGROEP

Twijfel je of de opleiding aansluit op jouw leerbehoefte of over welk level je moet doen? 
Bel voor een vrijblijvend adviesgesprek: 06 28 348 378
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In de training Waarderend faciliteren
Level 1 leer je hoe je teams en
groepen begeleidt om te werken
vanuit een positieve focus, hun
eigen kracht te ontdekken en hun
ideeën daadwerkelijk om te zetten
in heldere acties en afspraken.

LEVEL 1: 
FUNDAMENTEN Je kent de theorie en hebt

ervaren wat het effect is van de
waarderende benadering;
Je hebt geoefend met eigen en
actuele casuïstiek;
Je kan krachtgerichte sessies
ontwerpen;
Je hebt een inspirerende training
meegemaakt, een goocheltruc
geleerd en heerlijk geluncht.

RESULTAAT

Ervaren van de waarderende
benadering (een combinatie
tussen Appreciative Inquiry en
Solution Focus Approach).
Verdiepen in de principes van
het waarderend faciliteren en
reflectie op de oefeningen.
Reflectie op de eigen
werkpraktijk en casuïstiek.

Contracteren vanuit een
positieve focus en krachtgerichte
sessies ontwerpen.
Onderzoekende dialogen
begeleiden: faciliteren met
vragen en reacties als
vaardigheid in het hier en nu.
 Reflectie op de eigen
werkpraktijk en casuïstiek.

Eerste dag

Tweede dag

PROGRAMMA

In deze training maak je kennis met
de houding, vaardigheden en
basiswerkvormen van Waarderend
faciliteren. Je leert hoe je teams en
groepen helpt om te werken vanuit
een positieve focus, gericht op het
gebruik maken van de aanwezige
kennis, kunde en kansen. 

Level 1 is praktijkgericht en je gaat
dus ook gelijk aan de slag met
oefeningen waarin je zowel een
waarderende werkvorm leert, als je
vaardigheden als facilitator oefent,
als een voor jou actueel en relevant
vraagstuk onderzoekt. Tussen de
oefeningen door worden steeds
korte stukken theorie behandeld die
vaak geïllustreerd worden met een
goocheltruc of een andere
prikkelende metafoor.

INHOUD
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In de training Waarderend faciliteren
Level 2 leer je een serie
werkvormen voor verschillende type
sessies, zoals strategische
planning, teambuilding of een
projectevaluatie. De werkvormen
zijn tevens de kapstok voor de
verankering van je vaardigheden.

LEVEL 2:
WERKVORMEN Verbreding van je repertoire met

een serie inspirerende en
waarderende werkvormen.
Verdieping en langdurige
verankering van je vaardigheden
als waarderend facilitator.
Een ontwerp gemaakt voor een
aankomende of recente sessie.
 Je hebt weer een inspirerende
training meegemaakt, een
nieuwe goocheltruc geleerd en
verrassend lekker geluncht.

RESULTAAT

SOAR analyse: als alternatief
voor de SWOT analyse.
Wall of Wonder: een model om
om elkaar beter te begrijpen.
Dialoog: een oefening in
openheid en écht luisteren.
De brugtekening: een creatieve
tool om heden en toekomst te
verbinden.

Paradox opstelling: onderzoek
en verbind tegenovergestelde
belangen en standpunten.
gesprek op voeten: maak de
verhoudingen zichtbaar.
 Interventieklok: coachen om een
negatieve focus om te klappen
naar een positieve focus.
Survivalversie: verbinden van
wensen met concrete acties.

Eerste dag

Tweede dag

PROGRAMMA

Bij het waarderend faciliteren
passen een aantal specifieke
werkvormen. In Level 2 leer je ten
eerste deze set aan werkvormen.
Het ervaren en oefenen met de
werkvormen is daarbij tegelijkertijd
een kapstok voor het verdiepen en
verankeren van je kennis en
vaardigheden als facilitator. 

Waarderend faciliteren werkt vanuit
principes en kent geen vaste
werkvormen of regels. Bij het
waarderend faciliteren wordt
daarom gebruik gemaakt van een
brede waaier aan inspiratiebronnen  
en methodieken zoals o.a.
Appreciative Inquiry, Solution
Focus, het creatieproces, Bohm
dialogue, Deep Democracy,
Paradoxaal leiderschap en Dialogic
Organisation Deveoplent.

INHOUD
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In de training waarderend faciliteren
Level 3 leer je verander- en
ontwikkeltrajecten te ontwerpen met
grotere groepen en over een
langere periode.

LEVEL 3: 
TRAJECTEN Je kan langer durende verander-

en ontwikkeltrajecten ontwerpen.
Je beheerst het waarderend
faciliteren als projectleider,
adviseur of programmamanager.
Je hebt diepgaand inzicht in de
theorie, principes en filosofie.
Je hebt concrete plannen voor
een actueel traject.
Je kent weer een nieuwe truc en
hebt weer heel fijn geluncht.

RESULTAAT

Verdiepen in de theoretische en
filosofische achtergronden van
het waarderend faciliteren.
Werken met voorbeeld
casussen.
Oefenen met de werkvorm World
café.

Werken met eigen casuïstiek.
Visievorming over wie je wilt zijn
als projectleider, adviseur of
programmamanager.

Delen van ervaringen
Verdiepende vragen en reflecties
Uitwisselen van tips en tricks

Eerste dag

Tweede dag

Intervisiesessie (online)

PROGRAMMA

In Level 3 onderzoeken we op welke
theoretische en filosofische gronden
het waarderend faciliteren staat en
hoe dit zich naar de praktijk van
veranderen en ontwikkelen vertaalt.
We doen dit aan de hand van
diverse casussen waardoor je het
waarderend faciliteren in brede zin
eigen maakt. De training geeft een
krachtige verdieping en inzichten in
wie je wilt zijn als professional, hoe
je je tot de opdrachtgever en andere
betrokkenen verhoudt en hoe je op
een duurzame manier bijdraagt aan
de gewenste verandering,
ontwikkeling of samenwerking.

In Level 3 gaan we spelen,
combineren en associëren met de
werkvormen om deze op maat toe te
passen binnen de context van de
opdracht.

INHOUD
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TRAINER 
ARJAN VAN VEMBDE

De afgelopen jaren heb ik honderden sessies
mogen leiden, van kleine groepen tot grote
groepen, van bestuurders tot straatvegers en
van brainstorm tot conflictherstel. Daarnaast
ben ik geïnspireerd geraakt door een brede
waaier aan concepten, aanpakken en
modellen. Een grote rol hierin speelt
'Appreciative Inquiry' en ik heb hier inmiddels
honderden trainingen en workshops in
verzorgd bij talloze organisaties, hogescholen
en schreef er het boek Werken vanuit kracht
over. 

Andere concepten die mij geïnspireerd hebben
zijn het creatieproces, Dialogic Organisation
Development, Denkadviseren, Deep
Democracy, Bohm Dialogue, en vele andere.
Dit alles heeft geleid tot de ontwikkeling van
mijn eigen stijl van faciliteren. In 2016 ben ik
gestart met het geven van trainingen in deze
stijl.

Bel me gerust voor meer informatie: 
06 2834 8378 
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ERVARINGEN 
VAN EERDERE DEELNEMERS

"Top vanwege combi praktische werkvormen met
compact de theoretische achtergrond. Mij geen
minuut verveeld in een bovendien prettige
leersfeer. Arjan past het waarderend vernieuwen
toe in zijn werkwijze met verrassende
elementen." 

"Arjan maakt een prachtige flow in de training
door je te verrassen met een mooie metafoor of
illusie en deze dan te koppelen aan de theorie of
een opdracht. Op die manier kom je als
deelnemers in een heerlijke flow die je steeds
weer aanzet om open te blijven staan voor wat
zich aandient en te leren van anderen en jezelf. “

"Erg prettige trainer, veel ervaring wist goed in te
spelen op vragen en behoeften van de groep.
 Training zelf heeft geleid tot nieuwe inzichten om
zelf aan de slag te kunnen gaan sámen met
groepen.

"Het programma zat goed in elkaar met veel
afwisseling tussen praten/theorie en doen. Er
hing een fijne ontspannen sfeer en er was veel
mogelijkheid voor eigen inbreng. Arjan weet goed
in te spelen op wat nodig is maar laat
tegelijkertijd beslissingen bij de groep. Erg
leerzaam voor mijn eigen leertraject. 

"Dit waren twee leerzame dagen. Arjan geeft veel
ruimte om te oefenen en koppelt de theorie heel
natuurlijk aan de leerdoelen van de groep.
Gedurende de dagen merkte je steeds beter hoe
goed de training in elkaar zit: alle puzzelstukjes
vallen in elkaar. Hoewel ik al diverse trainingen
over AI heb gevolgd en veel ervaring heb met
faciliteren, he ik nieuwe inzichten opgedaan die ik
in mijn werkpraktijk probeer toe te passen.
Aanrader voor iedereen die ervoor open staat
naar zichzelf te kijken en nieuwe manieren van
faciliteren wil uitproberen. " 

"Een heel inspirerende training op een prachtige
locatie. Theorie en praktijk wisselt Arjan erg leuk
af waardoor een ontspannen sfeer ontstaat en
iedereen zich vrij durft uit te spreken."

www.waarderend-faciliteren.nl
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BUREAU
LEMNISCAAT

Vanuit Bureau Lemniscaat werkt Arjan van
Vembde als organisatieadviseur, trainer,
facilitator, spreker en (team)coach.

Contact
06 2834 8378
info@waarderend-faciliteren.nl
www.waarderend-faciliteren.nl

De Facilitation Academy biedt trainingen
en workshops aan op het gebied van
faciliteren van fysieke en online meetings. 

Contact
06 4465 6751
info@facilitation-academy.nl
www.facilitation-academy.nl

FACILITATION
ACADEMY

www.waarderend-faciliteren.nl

De opleiding Waarderend faciliteren wordt
georganiseerd in een samenwerking tussen
Bureau Lemniscaat en de Facilitation Academy. 
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