
Over de training 

 

Tijdens een overleg wordt vaak gebrain-
stormd over ideeën, voorstellen of moeten 
juist ideeën of voorstellen geformuleerd 
worden, maar 

 Wat zijn de processtappen in een  
effectieve brainstorm? 

 Hoe bouw je een agenda om deze  
processtappen? 

 Wat vraagt iedere processtap van de 
teamleden en hoe activeer je dat? 

 Welke technieken kan de begeleider/
facilitator gebruiken om een brainstorm-
groep ‘los’ te laten denken. En welke in-
zet vraagt dat van hem? 

 Hoe maak je van een goed idee een  
oplossing? 

 Hoe rond je een brainstorm af en hoe 
gaan je daarna verder? 

 Wat zijn de meest voorkomende valkuilen 
van een effectieve brainstorm? 

Tijdens deze eendaagse training krijg je 
antwoord op deze en nog veel meer vragen 
over brainstormen.  

Wat leer je tijdens de opleiding? 
 

We leren je: 

 De basistheorie van brainstormen aan de 
hand van het model van Roger von Oech. 

 De does and don’ts van brainstormen. 

 Technieken die je tijdens brainstormen 
kunt gebruiken. 

 

Oefenen 
Tijdens de training oefen je aan de hand van 
een case met een aantal van de technieken 
die we je aanbieden. 

 

Resultaat 
Je bent in staat een brainstorm  
te begeleiden. 

 

 

Effectief Brainstormen 

Leer een brainstorm effectief te begeleiden.        Voor wie is de opleiding bedoeld? 

De training is bedoeld voor ervaren facilita-

tors, die minimaal 10 sessies hebben begeleid 

of een opleiding zoals ‘Faciliteren van Profes-

sionals’ hebben gevolgd en die kennis willen 

opdien van een creatief proces en creatieve 

technieken willen leren.  



     De trainers 

Henri Haarmans 

brengt meer dan 19 jaar ervaring 

met het faciliteren van bijeenkom-

sten in. Zijn enthousiasme voor  

faciliteren werkt aanstekelijk. 

Marc van Seters 

Brengt 21 jaar ervaring als trainer in 

projectmanagement, persoonlijke 

ontwikkeling en creatief denken in. 

Zijn reflectieve kracht werkt als een 

blik-opener.  

      Trainingsmethode 
 

De training wordt altijd met twee trainers 
gegeven. 

Om een optimale interactie tussen de deel-
nemers aan de opleiding mogelijk te maken 
trainen we met minimaal 4 en maximaal 8 
deelnemers. 
 

Action learning 

 We wisselen theorie af met veel  
oefeningen. 

 Je oefent tijdens de training met diverse 
creatieve werkvormen. 

 

Faciliterend trainen 

 We maken, waar mogelijk, gebruik van de 

kennis van de groep. 

 

 

Investering 
De investering voor deze training van één 
dag bedraagt € 495 excl. BTW. De prijs is 
inclusief cursusmateriaal op PDF,  
koffie/thee/fris en lunch. Voor deze  
opleiding gelden onze leveringsvoorwaar-
den zie www.facilitation-academy.nl. 
 

 

Locatie en opleidingsdata 
De training wordt gegeven  in het  
centrum van Nederland 

We trainen van 09:00 - 17:00 uur. 
De actuele opleidingsdata en locatie staan 
op www.facilitation-academy.nl. 

 

Inschrijving 
Je kunt je inschrijven via  
www.facilitation-academy.nl 

     Praktische zaken 

Kom in contact met ons 

06 - 44 656 751 

www.facilitation-academy.nl 

info@facilitation-academy.nl 

Wij Het Ik 


