
De Facilitation Academy   
Trainingen op het gebied  

van begeleiden van groepen 

Leer groepen naar het beste resultaat te begeleiden 

Waarom trainen bij de Academy 

De Facilitation Academy is gespecialiseerd in 

opleidingen in het begeleiden van groepen, 

zoals brainstorms, conferenties en  

vergaderingen. 

Onze trainers hebben veel praktijkervaring 

en weten die praktijk op een inspirerende 

manier met de theorie te verbinden. Met als 

resultaat: hoog gewaardeerde praktijk-

gerichte opleidingen en trainingen. Bijeen-

komsten gefaciliteerd door bij ons opgeleide 

facilitators hebben meer impact en resultaat. 

Maatwerk 

Trainingen zijn pas echt effectief  

wanneer ze aansluiten op de dagelijkse  

werkelijkheid. Daarom passen we elke  

training aan op de groep en op wat er in  

de groep gebeurt. Daarmee is geen training 

hetzelfde en leveren we continu maat-

werk om aan te sluiten bij de behoefte  

en wensen van onze deelnemers. 

Leren door te doen 

• We wisselen theorie af met veel  
oefeningen. 

• We oefenen tijdens de training met  
alle aspecten van faciliteren. 
 

We trainen faciliterend 

Dat wil zeggen dat we ervan uitgaan dat de 

kennis, die nodig is om van elkaar te leren, in 

de groep aanwezig is. 

Wat maakt de Academy bijzonder 

Het meeting-spectrum 

Dit door ons doorontwikkelde spectrum  

verdeelt meetings over vijf typen. De rol van 

de facilitator en de opdrachtgever is in elk 

van deze vijf typen anders. Elk type meeting 

kent zijn eigen werkvormen en methodes. 

Door je als facilitator bewust te zijn van het 

type meeting dat je begeleidt, versterk je 

jouw bijdrage aan het proces van de groep. 

 

Integraal begeleiden 

Bijeenkomsten leveren een beter resultaat 

door als facilitator oog te hebben voor een 

goede balans tussen de drie perspectieven: 

• het persoonlijke commitment en de  

persoonlijke inbreng  van de deelnemers  

(Ik-perspectief). 

• de samenwerking en de groepsdynamiek  

(Wij-perspectief). 

• de inhoudelijke kant van de meeting  

(Het-perspectief). 

Door deze perspectieven integraal in  

balans te houden, ontstaat een effectief  

en waardevol begeleid proces. 
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Voor informatie, trainingsdata en aanmelden 



Deze opleidingen zijn bedoeld voor iedereen 

die verschillende type meetings, van intake  

t/m afronding, wil leren faciliteren.  

• Introductie Faciliteren 

Ervaar in een halve dag wat faciliteren 

voor jouw organisatie kan betekenen.  

• Faciliteren voor Professionals (level 1) 

Leer basisvaardigheden om richting te  

geven aan een productieve samenwerking 

en versnel de besluitvorming in jouw  

organisatie.  

• Faciliteren van Professionals (level 2) 

Verdiep je basisvaardigheden met  

interventietechnieken om als vakspecialist 

een groep naar het beste resultaat te  

begeleiden. 

• Facilitating for Effect (level 3)  

Breid je vaardigheden uit met diverse  

technieken om teams met verschillende 

culturele achtergrond en grote groepen 

naar het beste resultaat te begeleiden. 

De voertaal in deze opleiding is Engels. 

Voor wie zijn de trainingen bedoeld? 

Onze opleidingen, trainingen en leergangen 

zijn bedoeld voor iedereen die  

professioneel groepen begeleidt in work-

shops, brainstorms, conferenties, trainingen,  

vergaderingen en andere groepsbijeenkom-

sten. 

Al onze trainingen worden als open  

inschrijving en in-company aangeboden. 

Deze trainingen zijn bedoeld voor iedereen 

die een specifieke meeting wil leren  

faciliteren.   

• Geven van workshops op congressen 

Verander de impact van jouw congres 

door van eenrichtingsverkeer naar  

interactie te gaan. 

• Resultaatgericht vergaderen 

Leer met je team meer inspirerend en leu-

ker te vergaderen en haal meer uit je ver-

gadering door het spelen van het door ons 

ontwikkelde vergaderspel. 

Overall opleidingen 

Deze trainingen zijn bedoeld zijn bedoeld 

voor iedereen die zich in één specifiek onder-

werp of methode wil verdiepen.  

• Optimaal faciliteren van energizers 

Benut de kracht van energizers bij  

groepsbijeenkomsten optimaal.  

• Introductie faciliteren van een creatief 

proces 

Leer een basisaanpak voor een creatief 

proces, leer en oefen met werkvormen die 

tijdens dit proces toegepast worden. 

• Socratisch modereren 

Leer een dialoog professioneel te  

organiseren en modereren. 

• Faciliteren van Organisatieverbetering 

Leer drie stappen die jouw aanpak bij  

organisatieverbeteringen een boost  

geven. 

• Vergroot je Impact met Zakelijk Tekenen 

Leer hoe je tekenen inzet als nieuwe ma-

nier van communiceren in vergaderingen, 

bijeenkomsten, presentaties en projecten. 

Trainingen met een specifieke onderwerp 

Deze trainingen zijn bedoeld zijn bedoeld 

voor iedereen die in zijn rol wil leren  

faciliteren.  

• Creatieve Werkvormen voor Project  

Professionals 

Verdiep de inhoud en kwaliteit van de 

standaard PM-producten door het inzetten 

van creatieve werkvormen.  

• Faciliteren voor HR Professionals 

Word als HR Professional de katalysator 

van de team.s die je begeleidt. 

• Faciliteren voor PhD-studenten 

Geef je onderzoek een boost door goed 

en goed voorbereid voor de groep te 

staan. 

Trainingen voor een specifieke rol 

Trainingen voor een specifieke meeting 


