
CoResolve is een toepassing van de principes van 

Deep Democracy. In de training leer je hoe je op een 

inclusieve manier besluiten kunt nemen. Door alle 

stemmen te horen, kun je zoveel mogelijk gebruik 

maken van de wijsheid van een groep. Je vergroot 

het draagvlak voor de besluiten en je leert hoe je 

spanningen in de groep kunt gebruiken om gezamen-

lijke oplossingen te vinden.

De training bestaat uit twee losse dagen. Tussen de 

eerste en de tweede dag oefen je in de praktijk met 

de tools die je hebt gekregen. Na de tweede dag is 

er de mogelijkheid om met behulp van (online) 

coachgesprekken verdere begeleiding te krijgen 

bij het toepassen in de praktijk. De training wordt 

ondersteund door een online platform waar je 

achtergrond informatie, de tools en oefeningen 

vindt. Er zijn discussiegroepen en je hebt toegang 

tot een wereldwijde community van mensen die het 

gedachtegoed van CoResolve gebruiken. 

De training is bedoeld voor iedereen die leiding geeft 

aan mensen en processen. Of je nu als manager, 

adviseur, leraar of projectleider werkt, CoResolve 

geeft behulpzame tools voor iedereen die werkt met 

de combinatie van een doel hebben en een groep 

leiden.

Op 31 januari en 14 februari 2018 organiseren we de 

eerstvolgende training. 

De kosten bedragen € 750,-  en de training vindt 

plaats bij Ardis, Nieuwe Parklaan 105 in Den Haag. 

De training wordt gegeven door 

Roelien Bokelmann, partner bij 

Ardis Organisatieontwikkeling.

Training ‘Inclusief Leiderschap’

31 januari en 14 februari 2018

Dag 1
• Achtergrond van de methode

• De belangrijkste principes op een rij

• Gebruik van weerstand als een belangrijk signaal

•  Hoe maak je het veilig zodat  alle stemmen 

 gehoord worden?

• Oefenen met de stappen in inclusieve besluit-

 vorming

• Aan de slag met de spanning in groepen

• Toepassen van het gedachtegoed in twee-

 gesprekken

Dag 2
• Terugblik op het oefenen in de praktijk

• Een andere kijk op teamdynamiek in groepen

• Oplossen van spanningen in de groep

• Sturen op heldere communicatie

• Oefenen met (bege)leiden van de groep

Voor meer informatie en aanmelding:

ardis@ardis.nl

Roelien Bokelmann

Ardis Organisatie Ontwikkeling

Nieuwe Parklaan 105, 2587 BP Den Haag

070-35 15 351

www.ardis.nl

CoResolve
Verlang jij naar een manier van sturen waarbij iedereen gehoord wordt? 
Wil je op zoek naar het tegengeluid? 
Zoek je balans in het inbrengen van je eigen mening en zorgen dat 
iedereen betrokken is?


