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Workshop LSI voor werken met emergentie
Actualiseer je toepassingsmogelijkheden voor Large Scale Interventions
Dinsdag 24 april 2018, van 13.30 – 17.00 uur
Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht.
www.accommodatiedomstad.nl/

Waarom werken met emergentie?
We leven in een wereld die steeds meer als complex, chaotisch en onvoorspelbaar wordt ervaren. We hebben het gevoel dat vaste structuren ontbreken en dat we geen grip hebben op wat
er gebeurt. Om hier mee om te gaan zijn in de loop van de tijd concepten ontstaan als ‘heelheid’, ‘systeemtheorie’, ‘emergentie, en ‘dynamische verandering’. Deze inzichten resoneren
vaak met antieke wijsheden.

Figuur 1: Cynefin model van Dave Snowden met 5 soorten situaties,
wat je moet doen en welke uitkomsten dat op kan leveren

LSI en emergentie
Wat betekent dit voor ons als LSI facilitators? Globaal zijn op onzekerheid en complexiteit twee
reacties mogelijk: op creatieve wijze meebewegen met dat wat zich aandient (het kwadrant
Complex in het Cynefin model van figuur 1), of beheersen, protocolleren, reduceren en controleren en doen alsof er een good practice is (kwadrant Complicated in figuur 1). De tweede reflex
is gebaseerd op maakbaarheids-denken en is nogal hardnekkig aanwezig in de praktijk. In deze
workshop richten we ons op de eerste reactie. We verkennen emergentie als verschijnsel en
gaan in op concrete werkvormen om er mee aan de slag te gaan.

Meer informatie over LSI en toepassingsmogelijkheden: zie www.alignment.nu
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Programma
We starten om 13.30 uur met een interactieve kennismaking met de Wind Blow werkvorm. Dan
maken we gezamenlijk een overzicht van vraagstukken en situaties uit de praktijk waarin emergentie een rol speelt.
Vervolgens bespreken we hoe de principes van LSI hierbij passen en welke (nieuwe) tools hiervoor beschikbaar zijn. Alle werkvormen in de workshop gaan over de vraag ‘hoe kan ik met de
LSI aanpak werken met emergentie?’ Gesprekken in kleine groepen wisselen we af met individuele reflectie en plenaire bespreking van toepassings(on)mogelijkheden en voorwaarden voor
je eigen werkpraktijk. Uiterlijk 17.00 uur sluiten we af.

Is dit iets voor mij?
Heb je in het verleden een praktijktraining of workshop LSI gevolgd en wil je je kennis actualiseren, uitbreiden, of opfrissen? Dan is deze workshop iets voor jou. Je krijgt nieuwe werkvormen
en inspirerende bronnen aangereikt.

Facilitators
Dr. Tonnie van der Zouwen MCM is zelfstandig organisatieadviseur en
lector Sustainable Working & Organising aan Avans hogeschool. Zij is gespecialiseerd in het betrekken van mensen bij organisatieverandering en
verzorgt trainingen in participatieve methoden voor ervaren adviseurs
en trainers. Voor meer informatie zie www.tonnievanderzouwen.nl
Dr. Eva van der Fluit is zelfstandig organisatie adviseur. Zij begeleidt verander- processen in organisaties op het snijvlak van strategie en realisatie. Hierbij helpt zij opdrachtgevers om bewust te kiezen voor directief of
participatief veranderen en alles wat daar tussen zit. Voor meer informatie zie www.EvavanderFluit.nl

Datum en locatie
Dinsdag 24 april 2018, van 13.30 – 17.00 uur
Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht.
Een routebeschrijving vindt u op www.accommodatiedomstad.nl/

Deelnamekosten en registreren
Deelnamekosten zijn € 95,- excl. BTW, per persoon.
Om deel te nemen aan de proeverij stuurt je een email met je gegevens naar
secretariaat@alignment.nu. Je ontvangt dan een factuur en een deelnamebevestiging.
Heb je vragen, bel dan naar Tonnie van der Zouwen, tel. 06 50 69 79 82, of stuur een email naar
tonnievanderzouwen@alignment.nu
Meer informatie over LSI en toepassingsmogelijkheden: zie www.alignment.nu

