
E E M L A N D H O E V E  
Bisschopsweg 5B, Bunschoten-Spakenburg 

(Tussen Amersfoort - Hilversum) 

Wat mag je verwachten? 
 

20 workshops in 3 rondes 
Wakkerschudden door De Vrije Denkers 

Prikkelen door Wanne Wiersinga 
Gepassioneerde vakgenoten 

Inspanning & ontspanning in een 
natuurlijke omgeving 

incl. drankjes, lunch & BBQ 

2 3  &  2 4  J U N I

23 & 24 juni 2016  
organiseert de Nederlandse tak van de 

International Association of Facilitators (IAF) 
een (netwerk)conferentie 

Heb jij een link met of interesse in dit vak en 
wil je graag nieuwe mensen leren kennen, 

dan ben je van harte welkom!  

NATUURLIJK! 
FACILITEREN

WWW.IAF-CONFERENTIE.NL #IAFNL16

Tijdens de prelude op 23 juni gaan we op 
creatieve co-creatie wijze met elkaar ons 

vak ervaren en uitbeelden op een natuurlijke 
ontspannen wijze. (15u-20u) *Verdieping 

De conferentie op 24 juni is dynamisch en 
kenmerkt zich door een groot aantal en 

diverse workshops. (09u-20u) *Verbreding 

IAF is een platform voor professionele 
facilitators en geïnteresseerden in het vak.  
We zijn een grote ‘Community of Practice'  

die ervaringskennis en praktijkwijsheid 
uitwisselt. Dit is een manier om ons vak 

samen vernieuwend, dynamisch, creatief en 
inspirerend te houden. 

    
In de natuur, bovennatuurlijk, dicht bij je 

natuur, elementen uit de natuur, onnatuurlijk… 
Hoe natuurlijk werk jij eigenlijk?  

M E L D  J E  A A N !

WWW.IAF-CONFERENTIE.NL

http://www.iaf-conferentie.nl
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Op 24 juni zullen 
Arthur en Patrick 
interactief de dag 
openen. Zij gaan  
wakkerschudden, 
een combinatie 
maken tussen 
doen en denken, 

je fouten laten maken en creativiteit aan 
jouw doelstellingen toevoegen. Bekijk hun 
video’s via: youtube.com/vrijedenkers 

 
Wanne zal je inzicht geven 
in hoe mensen uit 
verschillende landen en 
streken anders denken, 
voelen en doen en  je 
prikkelen om over je eigen 
skills na te denken. Wat is 
jouw cultuur?

Een greep uit de workshopbegeleiders…

MELD JE  AAN V IA  WWW. IAF-CONFERENTIE .NL

De prelude op 23 juni is optioneel en kan alleen geboekt worden als je ook op 24 juni komt.  
Kosten voor de 24e: €185 (leden) / €295 (niet leden)  en de 23e: €75 / €99.

De prijzen zijn inclusief drankjes, lunch en diner op de Eemlandhoeve. 

KEUZE WORKSHOPS RONDE 1:   

* Biomicicry; Faciliteer lessen uit de natuur (Rick Lindeman)  
* De reis van de held (Marcel Pennings) * De meerwaarde van een facilitator  
 (Thera de Kramer)  * Clean faciliteren (Larissa Verbeek) 
* Faciliterend leiderschap begint bij jezelf (Marc van Seters & Carolien de Monchy) 
* Verleid het brein (Marinda Hall en Frans Scheepens) 
* De Ruimtereis (Anja Neubauer)  * Transect Walk (Jolanda Buter) 

KEUZE WORKSHOPS RONDE 2:   

* Powered by Nature (Bowine Wijffels) * Proeven aan Heart Intelligence  
 (Roel del Bon) * Fabeldierenspel (Jurrian & Beatrice te Gussinklo Ohmann)  
* Ruzie is natuurlijk, hoe benut je dit optimaal? (Karen van der Stappen)  
* Natuurlijk reizen door de wereld van verschil (Arco Cats & Dinga van Driel)  
* Natuurlijk Improviseren (Victor Hijl & Anneke Aikema)  
* Verzet tegen de natuur van de Facilitator (Jan Lelie)   
* Jouw natuurlijke staat van faciliteren (Annina van Logtestijn) 

KEUZE WORKSHOPS RONDE 3:   

* Natuurlijk,  oplossingsgericht presenteren (Langeveld, Melssen & Dekkers)  
* Ontregelen? Creëer het onverwachte! (Yvonne Lemmens & Hugo Roele)  
* Werkvormen uit de natuur (Titia van der Ploeg) * Kom tot gedragen resultaten 
(Marjolijn de Graaff)  * Beelden van natuurlijk faciliteren (Rob Broekhof)  
* De kunst van het motiveren (Peter de Bolster en Claire de Haan)  
* Volgen is het nieuwe leiden (Carin Tiggeloven) 

De workshops worden 
verdeeld over 7 ruimtes

De locatie bevindt zich in een 
natuurlijke omgeving

Alle workshops hebben een 
‘IAF booster’ gehad…

Kom 23 juni tijdens de prelude verdiepen 
op vrije, ongedwongen natuurlijke wijze! 
Alle facetten voor een goed gesprek zijn 
aanwezig, de rest bepaal je zelf… 

*Voor meer informatie over het programma ga je naar www.iaf-conferentie.nl
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