SPECIALISMEN

Voor de duidelijkheid
voortduurzame
verandering

©

De Organisatie IC® is géén medische
instelling, mensen die ervoor werken
hebben geen enkele medische bevoegdheid. Het IC perspectief is gekozen louter
vanuit een ludieke insteek. Die is, in onze

complexe
cultuur

aandacht
atie)
Intensieve
w) organis
(voor jou(

ogen, nodig om ruimte te creëren voor
een ander gesprek.
We doen echter niet zomaar wat!
De Organisatie IC® werkt vanuit het

spitante
strategie

radicaal sociale complexiteitperspectief 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

Insight injectie
effectief bij o.a.

Experience eelt

(ervaringen worden niet gedeeld of leiden tot irritatie)
constructieve
communicatie

*dr. Jacqueline is geen
medisch dokter maar
doctor of management

handeling brochure

Insight injectie

Handeling – Insight injectie
We maken een inventarisatie van de expertises (ook de ‘latente’!) en bijbehorende procedures in de groep. Daarna gaan we aan de slag met het dentificeren we onze mentale

Verschijnsel - Experience eelt

modellen – diepgewortelde veronderstellingen of generalisaties die invloed hebben op

Jullie organisatie heeft vele doorgewinterde

hoe we de wereld (onze omgeving) interpreteren. We proberen zo eerlijk mogelijk te zijn

professionals, experts. Hun ervaring is waardevol,

over waar onze sterke en zwakke punten zitten. Brengen in kaart hoe deze elkaar aan

het delen ervan kan jullie veel opleveren. Maar op

kunnen vullen, op kunnen heffen. Leren hoe we met elkaar blijven onderzoeken wat de

de een of andere manier komt dat of niet van de

beste oplossingen zijn in de actuele context.

grond, of leidt het tot irritatie.
Dr. Jacqueline faciliteert, stelt vragen, prikt en peutert, visualiseert, geeft suggesties, legt vast

Achtergrond

wat de uitkomst is.

Professionals en experts hebben de neiging te
denken dat hun ervaring uniek en eigen is.

Resultaat – Insight injectie

Deels is dat ook zo. Maar ervaring is tegelijkertijd

■■

Inzicht in en overzicht van ‘voorradige’ kennis en kunde,

sociaal en collectief. Je kunt alleen ervaring

■■

Helder beeld waar expertise ontwikkeld moet worden,

opdoen in de sociale processen waarin je

■■

Begrip van vooringenomenheden en blinde vlekken,

ondergedompeld bent. Door jezelf actief in het

■■

Sterker gevoel van verantwoordelijkheid,

proces te mengen en de consequenties van je

■■

Ruimte om expertise te delen en samen te leren.

handelen te ervaren. Daardoor verander jezelf,
de groep(en) waarvan je deel uitmaakt en de
omgeving. Je hebt elkaars ‘anders zijn’ nodig om
te leren. Strikte regels en procedures kunnen
expertise beknotten en groei beperken. Ervaren
professionals vragen ruimte voor interpretatie

Groepsgrootte, locatie, duur en prijs

in de context van vraagstukken. Dat geeft ze

Minimaal 6, maximaal 12 personen uit één organisatie.

mogelijkheid verder te ontwikkelen en verant-

‘Op de hei’ of een rustige plek op jullie locatie.

woording te voelen en te nemen.

1 à 2 dagen: 9.00u inloop, 9.30u aanvang tot 16.00u.
6-9 personen € 250,- per persoon per dag, 10-12 personen € 200,- per persoon per dag,
inclusief lunch, exclusief materialen/middelen.

