Training ‘Dialoog onder spanning’

Waarom zou je meedoen?
Echt herstelgericht en verbindend werken reikt verder dan alleen het stellen van de herstelgerichte vragen. Het
vraagt van jou als docent, (bege)leider, herstelcoördinator waar het gaat om gespreks- en communicatieve
vaardigheden, dat je echt in contact met jezelf en de andere(n) kunt zijn. Dat je jezelf inbrengt en werkt vanuit een
open en nieuwsgierige houding. Zelfs als de leerling iets gedaan heeft waarvan jij vindt dat het niet door de beugel
kan. Woorden als meervoudig partijdigheid, luisteren zonder oordeel en dialoog klinken je hierbij waarschijnlijk
bekend in de oren. In de praktijk blijkt dit toch niet altijd even gemakkelijk te zijn.

Waar mensen leven en werken doen er zich conflicten en lastige situaties voor. De spanning loopt op. Doordat de
spanning oploopt ga je gemakkelijk uit verbinding met jezelf én met de ander.Je reageert dan vanuit je (vaak
heftige) emoties. Je valt iemand (figuurlijk of soms letterlijk) aan of je doet niets omdat je dat gewend bent.
Hierdoor zet je de situatie vast, je laat jezelf als het ware ‘gijzelen’. Je reageert op de situatie vanuit ervaringen en
patronen uit het verleden.
Niet alleen in het onderwijs hebben we te maken met conflicten en crisissituaties. De politie heeft vaak te maken
met crisissituaties zoals gijzelingen, ontvoeringen, pogingen zelfdoding en gebarricadeerde verdachten en maakt
daarbij vaak gebruik van politieonderhandelaars. Door het gesprek aan te gaan proberen zij om in dit soort
situaties – samen met de dader(s) – een oplossing te vinden waarbij alle betrokkenen ongedeerd blijven.
Politieonderhandelaars onderhandelen door o.a. het maken van contact, het aangaan van de dialoog, achterhalen
van de behoefte van de ander en het zoeken naar gezamenlijkheid. Dit vraagt een hoge mate van alertheid, van
aanwezig zijn en zelfkennis.
Mensen die Herstelgericht Werken kunnen veel leren van politieonderhandelaars. Daarom heeft ECHO in
samenwerking met Heidi Nieboer van Praktica de tweedaagse training Dialoog onder spanning ontwikkeld. Heidi
heeft jarenlange ervaring als crisisonderhandelaar bij de politie. Meer informatie over Heidi vind je op haar
website https://www.praktia-trainingadvies.nl/
Inhoud
Deze training geeft een verdieping en verbreding aan Herstelgericht Werken. Er wordt verondersteld dat je kennis
hebt van Herstelgericht Werken , het model Leiderschap in Hart & Nieren, de pedagogische werkvloer en het
voeren van herstelgesprekken.
Dag 1
Deze dag staat in het teken van het thema ‘van buiten naar binnen’. Het is een dag die gaat over jou!

Aan de hand van praktijksituaties ga je onderzoeken wanneer en hoe jij jezelf laat gijzelen. Wat doe je dan? Wat
helpt je om jezelf niet te laten gijzelen? Wat zegt dit over jouw normen & waarden, overtuigingen en identitiet?
Dag 2
Deze dag staat in het teken van het thema ‘van binnen naar buiten’. Deze dag gaat over wie jij bent in het contact
met de ander!

Wat betekent het geen wat je in dag 1 ontdekt hebt over jezelf voor het voeren van de dialoog? Hier ga je oefenen
met het voeren van de dialoog en onderhandelen. Vaardigheden als luisteren, het stellen van vragen, geen
analyses en adviezen geven komen aan de orde.
Werkwijze
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze voorafgaand de training 2 praktijksituaties beschrijven. Ze bereid zijn
zichzelf in te brengen, open en kwetsbaar op te stellen en te reflecteren op eigen handelen. Er zal geoefend
worden in gespreksvoering en het voeren van een dialoog.

Data: 14 en 27 november 2018

Lokatie: Zolder de Heerlijkheid in Hoogland http://www.zolderdeheerlijkheid.nl/
Bedoeld voor
Schoolleiders, Teamleiders, mentoren, coaches, herstelcoordinatoren, vertrouwenspersonen op scholen en
instellingen.

Aan het eind van deze training heb je nog meer zicht op jezelf. Hoe jij uit verbinding gaat en daardoor jezelf kunt
laten gijzelen. Daarnaast heb je inzicht en kennis in het voeren van de dialoog en onderhandelen.

SBU
20 SBU

Kosten
€ 525,00

Aanmelden
Je kunt je aanmelding via onze website http://www.herstelrechtinhetonderwijs.nl/trainingen.php
De training gaat door bij een minimaal aantal deelnemers van 8 personen.

