Verslag 2e bij eenkomst Interessegroep FPP d.d. 16 januari 2014
Deelnemers:
We vragen een actieve participatie van de deelnemers. Om die reden wisselen elke bijeenkomst van
dag in de week.
Facilitators: Nel Mostert, Jan Lelie, Maureen Gribnau
Ontvangst door Provincie Utrecht

De ontvangst door de provincie was buitengewoon. Helaas waren er nogal wat afwezigen – met en
zonder kennisgeving. Bij verhindering s.v.p. tijdig afzeggen. Nu is er erg veel eten overgebleven en
hebben we de Provincie Utrecht op onnodige kosten gejaagd. Daarom meld je eerder af, zodat de
snacks nog afbesteld kunnen worden.

Een facilitator is als een:
- Loods
- Butler
- Gids
- Sleutel voor succes
- Vlieg aan de muur
- Kameleon
- Schipper op zee
- Spin
- Johan Cruijff: je moet (bijna) overal verstand van
hebben
- Spiegels
- Bougie
- Vat Haarlemmerolie
- Oliemannetje

Onderwerpen voor volgende bijeenkomsten:
11 februari:
-

Call for Paper IPMA Wereldconferentie (Menno Valkenburg, Mertine Middelkoop, Ronald
Teeuw, Jeanne Bogers, Larissa Verbeek, Jan Lelie)
- Business Plan/Project Brief voor FPP (Nel Mostert en Maureen Gribnau)
Volgende bijeenkomsten:
1. Praktijkvoorbeelden van faciliteren; ‘De facilitator vertelt’ (best & worst practices)
2. Een thema zijn / een artikel schrijven voor het IPMA blad ‘Stap met jouw woorden in mijn
wereld’
3. Een taalgids maken met termen die facilitatoren en projectleiders gebruiken (projectleider:
baseline, facilitator: teamdynamiek)
4. IPMA uitleg: competenties + raakvlak met faciliteren. Certificeren
5. PM methodieken (PMBok, Prince 2, Agile) in relatie tot faciliteren

6.
7.
8.
9.
10.
11.

o Leuke sessie met technieken doen
Wat is concreet de toegevoegde waarde van een facilitator aan een project(fase)? Per
doelgroep: opdrachtgever, veranderingen, klant, projectleider, stakeholders
Wanneer heb je een facilitator nodig in een project? Hoe herken je dat moment? Awareness
Plek van de facilitator in de levenscyclus van een project
Hoe word je een goede facilitator? Competenties voor projectleiders vanuit project
management bekeken.
Groepsdynamiek; kwaliteit, Inhoud, Proces. Tijdsfases (Het, Wij, Ik, Zij)
Creëren van een movement

Henri verzoekt diegenen die nog geen profiel hebben gemaakt dit alsnog te doen. Verder heeft nog
niet iedereen zich aangemeld voor de dropbox.

