Geven van Interactieve
Workshops op Congressen

Over de training

Wat leer je tijdens de training?

Congressen zijn vaak eenrichtingsverkeer.
Er wordt gestart met een key-note spreker. Twee of meer rondes van sub-sessies
met sprekers volgen. Het congres wordt
weer afgesloten met een een key-note
spreker. Tussendoor zijn er pauzes om te
netwerken en de eventueel aanwezige
beursvloer te bezoeken. Het hele congres
staat daarmee in het teken van Meedelen.
De deelnemers zijn toe hoorders. Als organisatie wil je meer, maar :

In de training leer je:

• Hoe zorg je er voor dat er interactie tussen de spreker en de groep ontstaat?
• Hoe zorg je er voor dat de deelnemers
écht betrokken raken?
• Hoe zorg je er voor dat de deelnemers
iets gaan doen met hetgeen ze tijdens de
sessie gehoord/geleerd hebben?

Verander de impact van je congres van
eenrichtingsverkeer naar interactie.

•

de achtergrond van het meeting
spectrum begrijpen.

•

de consequenties ervan voor de opzet
van een interactieve sub-sessie;

•

de consequentie ervan voor de rol van
de spreker, de sessie begeleider en voor
de werkvormen die ingezet kunnen worden;

•

werkvormen die jouw congres een boost
geven naar een conferentie.

Je oefent met werkvormen die je kunt
gebruiken:
•

in het plenaire deel van het congres;

•

bij de check-in van sub-sessies;

Tijdens deze training krijg je handvatten om
de interactie tussen deelnemers en sprekers te vergroten.

•

tijdens de sub-sessie;

•

bij de check-out van sub-sessies.

Voor wie is de training bedoeld?

Resultaat

De training is bedoeld voor congresorganisaties, sprekers op een congres of personen
die een spreker op een congres begeleiden
als dagvoorzitter of sessiebegeleider.

Jouw congres wordt een conferentie waar
de deelnemers centraal staan.

Hoe trainen we?

Praktische zaken

Maatwerk

Materiaal

Trainingen zijn pas echt effectief wanneer
ze aansluiten op de dagelijkse werkelijkheid.
Al onze trainingen zijn daarom maatwerk.
Vanuit onze kennis en ervaring componeren
we op basis van de specifieke klantvraag een
maatwerktraining.

Het materiaal van de training wordt digitaal
ter beschikking gesteld.

Leren door te doen
• We wisselen theorie af met veel
oefeningen.
• Je oefent met werkvormen die je gelijk
kunt inzetten.

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.

Trainers
We trainen waar mogelijk met twee trainers.
Hierdoor krijgen de deelnemers vanuit twee
gezichtspunten reflectie.

Actuele informatie en aanmelden
Deze training wordt alleen in-company bij
bedrijven die een eigen congres organiseren of aan congresorganisaties die voor
anderen een congres organiseren.
Wij overleggen graag over de mogelijkheden die wij kunnen bieden.
Neem daarvoor contact met ons op.

De trainers
Henri Haarmans
brengt meer dan 20 jaar ervaring als
trainer en facilitator in. Hij vindt het leuk
om je te laten ervaren dat goed gekozen werkvormen te gebruiken de effectiviteit van een meeting omhoog gaat.

Nel Mostert
brengt 22 jaar ervaring als trainer en
facilitator in. Door haar jarenlange ervaring weet ze a.d.h.v. praktijkvoorbeelden de toegevoegde waarde van
interactieve workshops goed te
beschrijven.

Judith de Jong
helpt mensen als ze vastzitten in hun
patronen, en daarvan moeilijk los
kunnen komen, door het aanbieden
van een vaste structuur.

Kom in contact met ons
06 - 44 656 751
www.facilitation-academy.nl
info@facilitation-academy.nl

