Facilitator Relational Presence®
en Speaking Circles®
25 t/m 28 november 2019

Certificeringsprogramma
Trainers Koos Wolcken en Jennet Burghard

DATA
Certificeringsprogramma:
Facilitator Training
25 t/m 28 november 2019
Traineeship:
3 maanden (in overleg
aanpasbaar)

Speaking Circles InternationaI heeft in de afgelopen jaren wereldwijd meer dan
500 Speaking Circles® Facilitators getraind en gecertificeerd. Iedere Facilitator
draagt op zijn eigen wijze bij aan meer relatiegerichte communicatie tussen
mensen. De werkvelden waarin Speaking Circles en m.n. Relational Presence, het
werkzame ingredient, wordt toegepast zijn divers. De basis van waaruit dit
wordt gedaan is dezelfde. In Europa hebben de facilitators zich verenigd in het
Relational Presence® Network.
In 2019 wordt wederom een mogelijkheid gecreëerd om in Europa het Facilitator
Certificeringsprogramma te volgen. Het totale leertraject bestaat uit een
vierdaagse training en in drie hierop volgende maanden een traineeship.

LOKATIE
Houten of Utrecht,
Nederland

Training: Deze intensieve vierdaagse training is bedoeld om je ten diepste de
Relational Presence en Speaking Circle ervaringen te geven en biedt je de
vaardigheden en gereedschappen die je nodig hebt om een bekwaam facilitator
te worden. Hoewel de methodiek bekend staat om zijn eenvoud, vraagt het
faciliteren ervan een mix van subtiliteit, voorbeeldgedrag, ervaring en
persoonlijk meesterschap.

PRIJS
1700 euro Facilitator
Training en 400 euro
Traineeship (na
certificering licentie voor
2020 inbegrepen)
BTW vrijstelling via
CRKBO

Traineeship: Na de training start het traineeship. Hierin organiseer en faciliteer
je zelf meerdere oefen-circles om praktijkervaring op te doen. Tijdens 3
maandelijkse conference-calls word je hierbij ondersteund door de trainers en
kun je je ervaringen delen met de andere deelnemers. De laatste stap bestaat
uit het insturen van een opname (bijv. digitaal of dvd) waarop jij als Facilitator
aan het werk bent te zien. Deze wordt nagekeken en met jou besproken door de
trainers.

TOELATINGSVOORWAARDEN
• ‘Full Presence
Facilitation Training’
(SCI of John Dawson- UK)
of de training ‘Authentiek
Presenteren met Speaking
Circles®’ (SCI Europe bij
IEP, Nijmegen)
• Intakeformulier
• Intakegesprek

Relational Presence ® EU
Speaking Circles®
International and Europe

Licentie: Na goedkeuring van jouw werk op de opname, kom je in aanmerking om
partner te worden van het Relational Presence® Network en ook een licentie met
Speaking Circles International te ondertekenen. In deze overeenkomst
certificeert SCI jou als getraind Facilitator voor 1 jaar. De overenkomsten geven
je het recht om ‘Relational Presence® en/of Speaking Circles® officieel en
commercieel aan te bieden en de marketingmaterialen van RPN en SCI te
gebruiken. Jaarlijks word je gevraagd mee te doen aan het ‘license-renewal
process’(in het kader van professionaliteits- en deskundigheidsbevordering) en
betaal je voor verlenging van je licentie een bijdrage (voor 2019 is dat: € 150).
Als Facilitator heb je toegang tot het wereldwijde Facilitator Netwerk, word je
uitgenodigd voor de Facilitatordagen in Europa, kun je deelnemen aan de
internationale conference calls en virtuele circles met collega facilitators die
door RPN en SCI worden aangeboden en kun je met korting deelnemen aan RPNprogramma’s.

Het is onze missie dat mensen via Relational Presence®
de kracht van authentieke communicatie ontdekken
en dit toepassen in alle aspecten van hun leven.
Jennet Burghard en Koos Wolcken

Voor wie
• Je wilt anderen vrij en krachtig laten spreken m.b.v. Relational Presence®
• Je wilt bijdragen aan relatiegerichte communicatie tussen mensen in
organisaties en andere contexten m.b.v. Relational Presence®
• Je wilt (elementen van) Relational Presence integreren in je huidige werk
• Je wilt eventueel zelfstandig Speaking Circles organiseren
• Hierbij wil je ondersteund worden door het Europese en wereldwijde
facilitatornetwerk en op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen
Voorbereiding
Naast de voorwaarden voor deelname (z.o.z) raden wij je aan de boeken
‘Present!’van Jennet Burghard en Koos Wolcken en ‘Be heard Now!’ van Lee
Glickstein te (her)lezen. Tevens is het raadzaam aan zoveel mogelijk Relational
Presence en/of Speaking Circles bijeenkomsten deel te nemen.
Trainingsprogramma
Vier dagen van 09.30- 17.30 uur. Voertaal: Engels en Nederlands

DE TRAINERS
Koos Wolcken
Jennet Burghard

DAG 1 van het trainingsprogramma bevat zowel het verduidelijken van doelen en
intenties voor iedere deelnemer als het intensief ervaren van Relational
Presence. Dit laatste heeft tot doel de ervaring en essentie van transformationeel
spreken verder te verankeren en te verdiepen. Als Facilitator vervul je een
voorbeeldfunctie als het gaat om volledig aanwezig te zijn in het moment; in
contact te zijn met jezelf, de anderen en de dynamiek; authentiek te spreken
vanuit je hart. De focus is op ‘Presence’niet op ‘performance’ … vóór, in en
achter de groep….op ieder moment.
Op de 2e, 3e en 4e DAG leer je de 'technische' ambachtelijke kant van het
faciliteren van Relational Presence en de opbouw van een Speaking Circle: hoe
het werk te introduceren; opbouw van de bijeenkomst; instructies aan de groep
per onderdeel; het genereren van bevestigende/-bekrachtigende/versterkende
feedback; interventies doen en hoe veiligheid te creëren en te behouden voor
iedereen in de groep. Dit betekent veel ervaring opdoen en gecoacht worden als
je zelf faciliteert en oefen-circles leidt.

CONTACT
Koos Wolcken
+31 (0)645 426 365

Investering
De investering bedraagt in totaal 2100 euro. Hiervoor krijg je de 4-daagse
Facilitatortraining; een uitgebreide Facilitator cursusmap/handleiding
(engelstalig) met gedetailleerde informatie over het faciliteren van Relational
Presence en het Speaking Circles proces, de filosofie, oefeningen, gebruik van
apparatuur en marketingmateriaal; persoonlijke opnames (met jouw werk tijdens
de training); begeleiding tijdens het traineeship door middel van 3 conference
calls; individuele feedback op je eigen opname en (na certificering) de licentie
voor 2020.

Jennet Burghard
+31 (0)6 22077726
info@decirkel.net
jennet-en-koos@decirkel.net
www.decirkel.net

Aanmelding
Het aanmeldingsformulier kun je downloaden van www.decirkel.net of
telefonisch aanvragen.

