
The Genuine Contact™ program erbjuder ett holistiskt arbetssätt för att nå framgång i 
din verksamheten. Programmet ger din organisation möjlighet att 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.

Att arbeta hållbart med Open Space-metoden
Grundkurs – 3,5 dagar

Det är lönsamt att ha bra möten! 

Släpp loss kraften genom att bjuda in 
till medskapande! 

Utvecklingsarbete med ”Open Space” 
är kostnadseffektivt, därför används 
metoden i minst 142 länder!

Du lämnar denna upplevelsebaserade utbildning med: 

o En mötesmetod som fångar potentialen i individer och organisationer.

o Ett praktiskt verktyg för att skapa en livsberikande arbetsmiljö.

o En enkel mötesmetod som bygger på självorganisering.  

o Ett sätt att inbjuda till delaktighet - allas kunskaper tas tillvara. 

o En arbetsform som tränar förmågan att navigera i förändring.

o En mötesmetod som snabbt ger konkreta lösningar på komplexa problem.

I våra utbildningar använder vi Whole Person Process Facilitation (WPPF) 
som lärprocess. Teori varvas med egen reflektion, samtal i grupp och praktiska 
övningar. Under de tre kursdagarna genomför vi ett Open Space-möte där du 
upplever kraften i mötesformen och kan göra egna reflektioner inför din roll 
som handledare. Du får även göra din egna mötesdesign. Efter 6 månader har 
vi en halvdags uppföljning, i ett webmöte. Då utvärderar vi effekter av kursen, 
utbyter erfarenheter och tar nästa steg. 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! 

Vi utforskar bl a Open Space-metodens nyckelkomponenter, när den passar 
samt hur vi arbetar med helhet i förberedelser, genomförande & uppföljning. 
Vi tittar också på vilka värderingar metoden bygger på, hur idéer/engage-
mang tas tillvara i den fortsatta processen samt hur företagskultur och 
ledarskap kan utvecklas i samklang med förhållningssättet.

mailto:thomas@openspaceconsulting.com

