Appreciative Inquiry practitioners congres

HET
WONDER
DER
VERBINDING

ONTMOETEN, ONTWIKKELEN EN VERBINDEN VAN NIEUWE INZICHTEN EN MET ELKAAR

LIVE
30 SEPTEMBER 2021
KLOOSTERHOTEL VUGHT
Meld je aan op
www.eventbrite.com/e/tickets-het-wonder-der-verbinding-143980713189

PROGRAMMA

30 september 2021 - Kloosterhotel Vught

The Miracle of Connection - experience "being listened to"
Avi Kluger is a professor at the Hebrew University in Jerusalem (Organizational Behavior) and researches various forms of feedback and the
effect on individual performance and wellbeing. He has done groundbreaking research into listening as a skill and as an alternative to giving
(performance) feedback. He has worked with story-based interventions for quite some time, such as feedforward.
Avi's research has many relationships with Appreciative Inquiry and provides new, practical insights for us as AI practitioners. Avi will present
his most recent, new research on "The Miracle of Connection" and test some of its concepts interactively with the participants. In this
interactive session, you will personally experience the power of being listened to, as this is at the heart of Appreciative Inquiry.

Avi Kluger

Mirakels verbinden

Koen Joly laat je op een zeer eigen wijze onderlinge verbinding ervaren

Koen Joly

Verhalen Vragen Verbinden
An Rubens en
Theo van den Eijnden

Onze verhalen vragen om verbinding. Het zijn nooit losse flodders of op zichzelf staande gebeurtenissen. Onze verhalen vragen om verbinding
van ‘wat is geweest’ met ‘onszelf in het hier en nu’ en met onze toekomst. Onze eigen levensverhalen verbinden ons met de wereld om ons
heen. Wat als we (onszelf) andere krachtige vragen gaan stellen? Stelt ons dat dan in staat om een verdiepende ‘interne dialoog’ op gang te
brengen? Kunnen we ons dan op een andere manier verbinden met onze eigen kern? En kunnen krachtige vragen vanuit een oprecht nietweten waarde en betekenis toevoegen aan onze eigen verhalen?
Aan de hand van actuele thema’s ontdek je in deze workshop hoe je met krachtige vragen het gedachteloos handelen en onbewust
veroordelen loslaat én bewust het niet-weten

De kracht van AI bij conflicten: waarderen en onderzoeken

Robbert Masselink
en Cora Reijerse

Het lijkt geen voor de hand liggende combinatie : Appreciative Inquiry gebruiken bij meningsverschillen die uitmonden in conflicten. Toch
biedt de essentie van AI, waarderen en onderzoeken, handvatten en mogelijkheden. Om emoties tot rust te brengen en perspectieven te
verruimen.
We werken met de “waarderende”en de “onderzoekende” stem van Gervase Bushe uit zijn boek Clear Leadership.
Naast een korte uitleg van de werkwijze gaan we oefenen en tenslotte samen reflecteren op wat er wel en niet werkt in deze aanpak van
conflict bemiddeling.

Verbinding aangaan vanuit nieuwsgierigheid

Ton Louhenapessy

Ton is programmamanager Diversiteit en Inclusie bij de Nationale Politie (Nl.) en voorzitter van het Indisch-Moluks netwerk. Daarnaast is hij
betrokken bij onder andere Universiteit Leiden, SER, het landelijk burgemeestersnetwerk en de Nederlandse Krijgsmacht. Ton gaat in zijn werk
altijd het gesprek aan, vanuit de interesse in de ander en diens standpunten en ideeën. Ook wanneer die standpunten uitsluiten en
discrimineren op grond van persoonlijke achtergrond.
Hij gaat ook op 30 september met de deelnemers het gesprek aan. Vanuit zijn persoonlijke ervaringen weet hij de impact van uitsluiting bij jou
‘binnen te laten komen’. En hij legt uit, aan de hand van indrukwekkende persoonlijke verhalen, hoe je van uitgesloten worden toch de
verbinding kan zoeken. Actueel, impactvol en leerzaam.

Verbinding zoeken: cross-overs in aanpak en methodologie

OPEN SPACE

Na de diverse interessante en interactieve lezingen en workshops zullen we als deelnemers ook inhoudelijk verbindingen gaan leggen.
Appreciative Inquiry blijft zich ontwikkelen en nieuwe inzichten over de kracht en het effect van de aanpak worden zichtbaar, bijvoorbeeld
recent onderzoek naar hersenactiviteit tijdens Story Telling. Ook ontstaat meer ruimte voor het combineren van Appreciative Inquiry met
andere methoden die op het eerste gezicht een andere insteek kennen. Denk hierbij aan Appreciative Lean, Waarderend evalueren en het
toepassen van Agile projectmanagement in een verandertraject.
In aanloop naar de borrel faciliteren wij een Open Space waarin we in groepjes dieper ingaan op die cross-overs. Daarin kunnen deelnemers
met elkaar in gesprek en in verbinding komen

30 september 2021
vanaf 09.00 (koffie) tot 17.30 (aanvang borrel)
Kloosterhotel ZIN, Boxtelseweg 58, 5261 NE Vught
Tickets € 250, (early bird €220) - incl. koffie, lunch en
borrel - te koop via eventbrite
We brengen deze dag door binnen de fantastische gastvrijheid van Kloosterhotel Zin in Vught. Hier is
volop ruimte tot verbinden, verdiepen en gezellig samenzijn.

