SPECIALISMEN
Voor de duidelijkheid
De Organisatie IC® is géén medische
voortduurzame
verandering

©

instelling, mensen die ervoor werken
hebben geen enkele medische bevoegdheid. Het IC perspectief is gekozen louter
vanuit een ludieke insteek. Die is, in onze
ogen, nodig om ruimte te creëren voor

complexe
cultuur

aandacht
atie)
Intensieve
w) organis
(voor jou(

een ander gesprek.
We doen echter niet zomaar wat!
De Organisatie IC® werkt vanuit het
radicaal sociale complexiteit-

spitante
strategie

perspectief van Stacey, Griffin & Shaw.
Niet om het ingewikkeld te maken,
juist om de menselijke maat terug te
brengen.

ingespeelde
identiteit

steekhoudende
samenwerking

Handeling aanvragen?
Meer informatie?
check www.ai1.nl
stuur een e-mail naar jacq@ai1.nl
of bel met dr. Jacqueline Janssen*
+31 (0)6 2055 9266

handeling brochure

Communication
cardioversie
effectief bij o.a.

Conversation cara

(er wordt genoeg gepraat maar

constructieve
communicatie

jullie lijken elkaar niet te verstaanl)
*dr. Jacqueline is geen
medisch dokter maar
doctor of management

handeling brochure

Communication
cardioversie
Verschijnsel - Conversation cara

Handeling – Communication cardioversie
Conflicten zijn niet goed of slecht (in elk geval geen methode om te implementeren!).

Er wordt genoeg gepraat maar jullie lijken elkaar

Ze maken wel vaak iets duidelijk. Daarom gebruiken we ze als uitgangspunt bij Communi-

niet te verstaan. Je vraagt jezelf af: waarom doen

cation cardioversie als prikkel, ‘shock to the system’.

we niet wat we zeggen? Ik heb ’t toch kort en

We spelen een conflict na, een aanvaring die werkelijk heeft plaatsgevonden of ‘typisch’

bondig, duidelijk geformuleerd. We hadden afge-

lijkt voor jullie groep/organisatie. Wat zie je gebeuren? Loopt het gesprek vast?

sproken om het op deze manier uit te dragen…

Reflecterend op voorgaande situaties; is samenwerking erna moeilijk? Kan het anders?

Het staat er met koeienletters in!

Hoe?

Achtergrond

Dr. Jacqueline faciliteert, observeert, ‘vertaalt’, duidt patronen en onderliggende invloeden,

Communiceren, boeken vol zijn erover

zet jullie op scherp en biedt perspectieven.

geschreven. Het platte zender-ontvanger-model
heeft zijn beste tijd wel gehad.

Resultaat – Communication cardioversie

De betekenis van wat je zegt wordt duidelijk

■■

Weten dat er niet één goede manier van converseren is,

in jullie interactie, die zit niet in jouw woorden

■■

Meer moeite doen elkaar te begrijpen,

gebakken. Je vormt jouw woorden vanuit je

■■

Vaker proberen te improviseren, spontaan te reageren,

ervaring, verwachtingen, intenties. Die wijken

■■

Diverse kwaliteiten in gesprekken herkennen,

vaak af van die van je gesprekspartner(s). Dat

■■

‘Miscommunicaties’ verkennen,

kan spanning of onbegrip opleveren. Sommige

■■

Actief onderling begrip erkennen.

ervaringen lijken universeel en resoneren – op
verschillende manieren – in de groep. Specifieke,
persoonlijke ervaringen kunnen voor frictie

Groepsgrootte, locatie, duur en prijs

maar ook voor beweging, openingen zorgen.

Minimaal 4, maximaal 12 personen uit één organisatie.

We hebben ze allemaal nodig!

Bij voorkeur ‘Op de hei’, anders een rustige plek op jullie locatie.
1 à 2 dagen: 9.00u inloop, 9.30u aanvang tot 16.00u.
4-6 personen € 250,- p.p. per dag, 7-12 personen € 200,- p.p. per dag.
Inclusief gezamenlijke lunch, exclusief materialen/middelen.

