Round Table: Verbinden van Impact
15 juni 2020

Programma van vandaag
15:00 Welkom en inleiding
15:10 Connect to Self
15:30 Connect to Others
15:55 Connect to the Planet: case clinics en break-out room
16:35 Evaluatie en afronding
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Inleiding
Worldconnectors zijn committed connectors die werken aan
een betere wereld. Ieder op een eigen manier, vanuit eigen
generatie, met eigen inhoud en eigen uitdagingen. De
Roundtable Connection Support is er op gericht dat we elkaar
helpen om onze en elkaars ambities te versterken en impact te
vergroten. We doen dit in 3 stappen:
1. Connect to Self
2. Connect to Others
3. Connect to the Planet
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Connect to Self: 4 niveau’s van Listening
Downloading: luisteren vanuit gewoonte
Factual: luisteren naar nieuwe feiten
Compassion: luisteren vanuit empathie
Generative: luisteren naar wat wil ontstaan
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Oefening
Case-holder geeft korte schets van een situatie waar hij/zij een stap wilt
maken, coach vraagt door, probeert duidelijk te krijgen waar de caseholder vast zit en wat het systeem is waar de situatie in plaats vindt.
1. Vraag op niveau 1 downloading (wie, wat, waar, hoeveel, wanneer, wat
mij een keer is overkomen…..)
2. Vraag op niveau 2 factual (waarom, hoe, wie hier veel van af weet is
……)
3. Vraag op niveau 3 emphatic (hoe voel je je, wat maakt indruk, welke
lessen trek je, de emotie die je bij mij triggert is …)
4. Vraag op niveau 4 generative (waar zit de energie, wat doet erg zijn
best, dit doet me denken aan, wat als…)
Is het gelukt? Wat heeft het gebracht?
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Connect to Others
Worldconnectors werkt met een buddy systeem. Dat betekent dat we er
voor willen zorgen dat binnen de vereniging iedereen een ‘maatje’ heeft
om samen te groeien.
We hebben net uitleg gehad van de 4 niveaus van luisteren en we
hebben gezien hoe een gesprek op deze 4 niveaus er uit kan zien. We
gaan nu 2 aan 2 zo’n gesprek aan over een onderwerp waar we verder
mee willen komen. Gebruik het bijvoorbeeld het onderwerp dat je ook
had tijdens de luisteroefening. Ga door alle 4 niveaus zodat je voelt wat
het niveau doet voor het gesprek.
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Case Clinic
Stappen:
• Case-holder vertelt de omstandigheden, wat is er aan de hand, wie zijn
stakeholders in het systeem, waar ben je en waar wil je naar toe. Waar
heb je hulp bij nodig.
• Verhelderende vragen, probeer vragen op niveau 3 te stellen
• Stilte, welke beelden , gevoelens en gebaren komen bij je op.
• Mirroring: de coaches geven aan de case-holder hun gevoelens, beelden
en gebaren, de case-holder geeft aan wat dit met hem/haar doet.
• Regeneratieve dialoog, waarbij het gaat om nieuwe perspectieven, blik
op het systeem en niet om concrete oplossingen.
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Evaluatie en Afronding
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