Hoe kan je zelf blijven bloeien en wat betekent
dit voor het bloeien van de groep?
- Appreciative Inquiry –
Nieuwegein, 20 april 2015

Heden
Toekomst
Verwezenlijken

Verleden
Waarderen van wat is

Verbeelden wat zou kunnen zijn

Verleden
Verwonderen - Huidige Bloeifactoren

•

Oefenen in echte klussen, doen, zo zien wat het brengt

•

Stok achter de deur

•

Veiligheid, respect

•

Vergroot de wereld

•

Omvang van groep

•

Vertraging (waarnemen en zien van kracht die er al is)

•

Gewoon doen, mee spelen

•

Soulmates – zelfde geloven, zelfde taal

•

Medestanders vinden

•

Verschillende formats van interactie gedachtegoed

•

Enthousiasme uitstralen

•

Loslaten van jezelf (ego), voeding vinden in het verhaal van de ander

•

Kwetsbaar durven zijn

•

Alles (verschil) mag er zijn (waarderen)

•

Door betrekken fijner/natuurlijker

•

Zelfvertrouwen in aanpak ontwikkelen

•

Vanuit eenheid samen zijn

•

Goede verbinding kent eigen tijd

•

Wat er werkelijk toe doet

•

Loslaten van eigen overtuigingen en experimenteren (durven loslaten en bij jezelf blijven)

•

Willen bijdragen aan ander

•

De vraag stellen

•

Open, de juiste vraag stellen

•

Gesteund door anderen, verbinding

•

Het heeft resultaat – afbakening

•

Wil vanuit zelf om bij te dragen

•

Balans in raamwerk en open ruimte

•

Locatie-setting

•

Samen leren, van elkaar leren

•

Laagdrempelig, vrijheid

•

Back-up voor elkaar

•

Gelijkwaardigheid

Toekomst
Dromen - Wat zou kunnen zijn

Heden
Verwezenlijken
Wat gaan we oppakken? - Wat betekent dit voor het nu?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regelmatig samenkomen – methodiek oefenen
Bespreken van concrete casussen
LinkedIn groep voor alumni – Sandra
Link leggen met de coöperatieve samenleving – Jan
Koppeling leggen met maatschappelijke ontwikkelingen, verkenning
Coöperatie van hosts
Elke maandag in De Brakke Grond AoPL oefenen met collega’s, team, met je
Vraag, oefenen met methodieken – Mohamed
U-lab 2.0 start september 2015 – verkennen samen hosten? – Heleen
Human Center Design – link – Mohamed
In kaart brengen en bij elkaar brengen AoPL initiatieven
Draaiboeken/foto’s delen in Dropbox
Elkaar inzetten als host in opdrachten

Wie heeft zin om de volgende alumni-bijeenkomst te organiseren op 22 juni?

