
18 en 19 juni 2015 

Dé conferentie voor iedereen  

die met groepen werkt. 

De conferentie vindt plaats op: 

Donderdag 18 van 13:00 - 20:30 uur 

 vrijdag 19 juni 2014 09:00 - 20:00 uur 

in Kontakt der Kontinenten  

in Soesterberg. 

Bijdrage voor de conferentie: 

De prelude op 18 juni is optioneel en kan alleen  

geboekt worden als je ook op 19 juni komt. 

Verder zijn er meerdere arrangementen  

mogelijk. Zo krijg je korting als je een collega of 

opdrachtgever meeneemt.  

Kijk voor alle prijzen, tijden, workshops op  

http://www.iaf-conferentie.nl/. 

 

De prijzen op donderdag zijn inclusief:   

2 workshops, borrel en diner. 

De prijzen op vrijdag zijn inclusief:  

3 workshops, de lunch en de high wine. 

Inschrijven op: www.iaf-conferentie.nl. 

IAF Nederland chapter is een van de grootste en 

toonaangevendste chapters van IAF World. 

Jaarlijks houden we een conferentie en  

meerdere kenniskringen.  

IAF Nederland heeft als visie dat het beroep van  

facilitator een belangrijke en zelfstandige rol 

speelt naast beroepen als organisatieadviseur, 

consultant, projectmanager, (team)coach, coun-

selor en trainer die ongeveer hetzelfde  

werkterrein bestrijken. 

Iedereen die met groepen werkt wordt ermee 

geconfronteerd: 

Grenzen 

Maar om welke grenzen gaat het? 

Zijn het je eigen grenzen, de grenzen van de 

groep, de grenzen van je opdrachtgever? 

Of zijn het lands– en/of cultuurgrenzen? 

Wat kan je er mee en wat doe je er aan 

 

Dit soort vragen staan centraal op de  

12e IAF-NL Conferentie: 

Grenzeloos Faciliteren 

Meer weten? 

Kijk op www.iaf-conferentie.nl voor het  

volledige programma. 



Vrijdag 19 juni 

Emergentie - Hoe dingen spontaan ontstaan  
Een fenomeen van zelforganisatie of is er sturing nodig.? 

 Grenzeloos Samenwerken - Samenwerken door je 

niet aan te passen (NL) Maarten Rienks 

 LEGO® SERIOUS PLAY®: Denken met je handen 

(NL) Onno Kruitwagen en Jan Vaessen 

 Grenzeloze interactie (NL/GB) Robbert Masselink en 

Rob van Ham 

 Grenzeloze grenzen en faciliteren (NL) Rob Broekhof 

 

 

 

Vorm Vast, Vorm Vrij  
Als je het kunt dromen, dan kun je het doen.  

(Walt Disney) 

 CultureQs Game – Versnellen van verandering met 

betekenisvolle gesprekken (NL) Tobias Meijll 

 Grenzeloos Spelen (NL) Anita van Veen en Lipkjen 

van Egmond 

 Verbeelding brengt ons overal (NL) Frank Los 

 

 

 

Over je Grenzen 

Vertrek uit je comfort zone, voorbij je grenzen.  

 No Limit?! (NL) Ad Schoof en Mila Molijn 

 Draw it Yourself - De kracht van tekenen (NL) Stien 

Seghers en Anja Neubauer 

 Grenzeloos en toch gericht faciliteren met  

LEGO®  SERIOUS PLAY® (NL/GB) Mark Vandael 

Spelen met tijd en ruimte  
Slimme interventies in tijd en ruimte. 

 Geef ruimte aan grenzen (NL/GB) Riti Herman Mostert  

 Grenzeloze online werkvormen - Doorbreek de grenzen 

van tijd en ruimte met online werkvormen (NL/GB) Joitske 
Hulsebosch 

 From meeting to movement (GB) Mark Pixley 

 

 

Waar worden we voor gevraagd? 

Zijn er grenzen aan een opdracht?  

 Naast de rationaliteit, onder het bewuste (NL/GB) 

Jan Lelie 

 Er zijn grenzen - De grens als scheppend  

instrument (NL) Bart Hamming 

 

 

De visuele dialoog 

Kom vanuit je breinvoorkeur via fifty shades of mapping tot 
de visuele dialoog. 

 Wat met de beelddenkers in je groep? Hoe krijg je hen 

mee? (NL) Saskia Smet 

 Voorbij Mind Mapping (NL/GB) Hans Terhurne 

 De talking sticks (NL) Bas Bakker 

 

 

Knopen doorhakken  

Over het doorhakken van ethische dilemma’s, conflicten of 
lastige situaties.  

 Waar trek ik de grens? Workshop professionele integri-

teit (NL) Arjan van Bommel, Judith de Jong, Nanneke de 
Fouw 

 Rails worden stevig door dwarsliggers: tegenspraak 

faciliteren (NL) Aart G. Broek 

 Introductie Doorbraak Denken (NL) Harry Barendse en 

Henri Haarmans 

Donderdag 18 juni 
 

From Meeting to Movement 

Mark Pixley 

This workshop/masterclass works on the underlying 

question of “how do we as facilitator move from provi-

ding effective meeting process to truly helping a 

group move to action?” 

The challenge is both creating the dialogue required 

to build relationships and exchange of knowledge and 

the discernment process to enhance the decision 

making and organizing for action.  

 

Facilitating Crossing Bounderies  
Julia Goga-Cooke 

 

My workshop is a result of my research on the Future 

of Work with 80 global corporations brings insights on 

what types of boundaries organisations are trying to 

cross within and outside their walls- and what does 

this mean in terms of opportunities for facilitators.   

 

Netwerkborrel en –diner 


