AlumnEI workshop 10 maart 2018:
Coachen vanuit groeps-dynamisch perspectief
Tijdens deze AlumnEI-bijeenkomst gaan we aan de slag met een
coachmodel dat ontworpen is door een van de kerndocenten van het
Europees Instituut, Wim Goossens. Hij zal ons tijdens deze middag
meenemen in het model Integrale Procesbegeleiding van Groepen,
het IPG model. Naast informatie en voorbereiding vooraf, zal deze
bijeenkomst met name een praktisch karakter krijgen, waarin het
werken met het IPG model centraal zal staan. Daarbij maken we
kennis met de kerncomponenten van het IPG model en vertalen we
deze elementen naar observatie, strategiebepaling en interveniëren.
Dit boeiende onderwerp heeft overigens niet alleen een duidelijke meerwaarde voor
groeps coachingstrajecten maar zeker ook voor tal van individuele coachingstrajecten
(waarbij groepsdynamiek op de voor- en/of achtergrond een rol kan spelen).
Programma
12.45 uur: Ontvangst en inloop.
13.00 uur: Welkom en mededelingen.
13.15 uur: Inleiding Wim Goossens: oriëntatie – observatie – analyse –
strategiebepaling interveniëren aan de hand van het IPG model
13.45 uur: Case 1: de context van het team in het vizier.
14.45 uur: Pauze.
15.00 uur: Case 2: Observatie en analyse van de niveaus.
15.45 uur: Case 3: Strategiebepaling en interveniëren aan de hand van de niveaus.
16.15 uur: Evaluatie en afronding.
16.30 uur: Start borrel.
Toelichting
In zijn inleiding zal Wim Goossens de focus leggen op de wijze waarop je het IPG model
kunt gebruiken voor een methodische aanpak van een teamvraagstuk. Hierbij gaat hij
uit van een cyclus: oriëntatie – observatie – analyse – strategiebepaling – interveniëren
en evalueren/reflecteren.
Daarna gaan we met Case 1 aan de slag: wat speelt in dit team aan contextinvloeden
waar we rekening mee moeten houden.
Bij case 2 gaan we aan de slag met een observatie en mogelijk analyse van een
teamsituatie aan de hand van vijf communicatieniveaus: het inhouds-, procedure-,
interactie-, bestaans- en context-niveau.
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Bij Case 3 richten we ons op de verschillende interventies die je kunt doen aan de hand
van de bovengenoemde niveaus.
NB: het bovengenoemde programma wordt gekoppeld aan teamcases, maar het is ook
prima bruikbaar bij individuele coachcontacten.
Voorbereiding
Om je zo goed mogelijk voor te bereiden, dien je de volgende informatie vooraf te lezen
en te bekijken. We hebben de voorbereidende stof gerangschikt onder de kopjes:
Vereist, Aanbevolen en Optioneel.
Vereist
o Volg de weblecture over het IPG model die Wim Goossens voor Zuyd Hogeschool
heeft gemaakt. In deze weblecture legt hij het IPG model uit. Link naar weblecture.
o Lees de volgende twee artikelen over het IPG model:
- Goossens W. (2009) Coachen vanuit het IPG Model, Tijdschrift voor coaching.
- Goossens W. (2014) Vijf contexten binnen een team, Europees Instituut / de
Baak, Coachmagazine.
Aanbevolen
Beschrijf zelf eens een korte case van een teamsituatie met de nodige groepsdynamiek,
die als leermateriaal tijdens deze AlumnEI-workshop kan worden gebruikt (max. 1 A4).
Schenk hierbij aandacht aan:
o Korte situatie schets.
o Wat speelde/speelt er volgens jou in de groeps/teamdynamiek?
o Welke leervragen heb je bij deze casus?
Optioneel
Verdere verdieping kan worden gevonden in:
o Remmerswaal J (2013) Handboek Groepsdynamica, Amsterdam, Boom/Nelissen
o Remmerswaal J. (2015) Begeleiden van Groepen, Houten, Bohn Stafleu van Loghum
o Goossens W (2004) Integrale Procesbegeleiding van Groepen, uit de serie
Werken, leren en leven met groepen, Houten, Bohn stafleu van Loghum.
Aanmelden
Wil je deelnemen aan deze boeiende AlumnEI-workshop? Meld je dan uiterlijk
28 februari a.s. aan door een email te sturen naar alumnei@europeesinstituut.nl.
Met vriendelijke groet, mede namens Wim Goossens
Het AlumnEI-team
Arthur, Marianne, Martine, Monique, Pierre en Ria
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