
Mötesfacilitering 
Whole Person Process Facilitation (WPPF) 

Mångfald  är  mer  än  e.  modeord!  Använd  
WPPF  i  planering  och  genomförande  av  
möten,  utbildningar  och  konferenser.  Ta  
tillvara  på  hela  potentialen  i  individ,  grupp  
och  organisation.  	

Du  lämnar  denna  upplevelsebaserade  utbildning  med:  	
• En  mötesform  som  är  lämpad  när  man  stegvis  bearbetar  och  utvecklar    
    information  för  a;  snabbt  nå  konkreta  resultat,  t  ex  vid  styrelsemöten,    
    projektmöten,  beslutsmöten  och  utbildningar.	
• En  enkel  metod  som  fångar  potentialen  i  individer  och  organisationer.	
• En  mötesprocess  som  bidrar  till  a;  skapa  en  livsberikande  arbetsmiljö.	
• En  metod  som  ger  kreativa  lärmiljöer  -‐‑  alla  är  delaktiga  på  lika/egna  villkor.    	
• En  arbetsform  som  bidrar  till  nya  lösningar  och  effektiv  implementering.	
• Beslutsmetoden  ”Five  to  Fold”  –  för  kreativt  beslutsskapande.	
• En  introduktion  till  hur  du  använder  WPPF  i  distansmöten.	
Vi  utforskar  bl  a:  Hur  vi  väcker  entusiasm  och  engagemang  och  skapar  
utrymme  för  intuition  och  kreativitet.  Hur  vi  tar  hänsyn  till  olika  lärstilar  i  
mötet.  Hur  energinivån  hålls  på  hög  nivå  genom  hela  mötet.  Hur  vi  tar  
hänsyn  till  gruppens/individens  tillstånd.  Hur  beslut  fa;as  med  full  delak-‐‑
tighet  och  kvalitet.  Hur  vi  arbetar  med  helhetsperspektiv  i  förberedelser,  
genomförande  och  uppföljning.	

The  Genuine  Contact™  program  erbjuder  e.  holistiskt  arbetssä.  för  a.  nå  framgång  i    
din  verksamheten.  Programmet  ger  din  organisation  möjlighet  a.  uppnå  en  gemensam  
riktning  och  rörelse  mot  större  framgång,  inspirerad  av  sin  kreativa  energi.  	
Alla  våra  kursledare  är  auktoriserade  ledare  i  The  Genuine  Contact™  program.	

Under  kursens  tre  dagar  använder  vi  WPPF  som  lärprocess.  Du  får  praktiskt  
uppleva  mötesformen  samtidigt  som  du  lär.  Teori  varvas  med  egen  reflektion,  
samtal  i  grupp  och  praktiska  övningar.  Du  får  göra  din  egen  mötesdesign.  I  
vårt  uppföljningsmöte  utvärderar  vi  effekter  av  kursen,  utbyter  erfarenheter  
och  tar  nästa  steg.  Då  upplever  du  hur  vi  använder  WPPF  i  distansmöten.  
Efter  utbildningen  har  du  tillgång  till  våra  globala  mötesplatser  för  
kontinuerligt  lärande  och  utveckling.	
	

Mer  info  &  anmälan?  Se  www.openspaceconsulting.com  eller  kontakta  Thomas  på  
telefon  0709-‐‑98  97  81  eller  epost  thomas@openspaceconsulting.com    
Vi  erbjuder  även  företagsinterna  kurser!    
	
	
	


