
Omgaan met lastig gedrag  
Je Houding bepaalt  

de Verhouding 

Verdiep je optreden als begeleider van groepen 

     Over de training 

 

Iedereen die met groepen werkt heeft te 

maken met interacties. Interactie tussen  

jezelf en de groep, tussen de groepsleden 

onderling en natuurlijk ook met jezelf. Dit 

geldt voor facilitators, trainers, teamcoa-

ches, project- en teamleiders, dagvoorzit-

ters. Maar weet jij: 

 Welk effect je houding op een groep 

heeft?  

 Welk effect je houding bij de introductie 

van een werkvorm heeft op de uitvoering 

van die werkvorm? 

 Op welk niveau je het best een interven-

tie kunt doen, zodat de groep de kant op 

gaat die het meest effectief is? 

 Hoe je kwaliteiten vervormen  

als je onder druk komt te staan? 

 Hoe je onder met lastig gedrag kunt  

omgaan? 

Tijdens deze training krijg je antwoord op 

deze en nog veel meer vragen die te maken 

hebben met jouw houding en de interactie 

met de groep. 

Kom in contact met ons 

06 - 44 656 751 

www.facilitation-academy.nl 

info@facilitation-academy.nl 

Wat doen we tijdens de training? 

 

De basis 

We leren je de basistheorie achter: 

 De 7 houdingen. 

 De interventiestijlen van Heron en het 

facilitators spectrum. 

 De kernkwadranten van Ofman. 

 

De verdieping 

We leren je: 

 Hoe je met je houding invloed hebt op  

lastig gedrag. 

 Hoe je met je houding de uitvoering van 

een werkvorm kunt versterken. 

 Hoe lastig gedrag in relatie staat tot jouw 

allergie. 

 Aan de hand van de interventiestijlen 

werkvormen aan te passen. 
 

Jij zelf 

Je oefent met: 

 De 7 houdingen in combinatie met lastig 

gedrag. 

 Het opstellen van kernkwadranten. 

 Het aanpassen van werkvormen. 

 

Resultaat 

Je verdiept je optreden als begeleider van 

groepen. 



     De trainers 

Henri Haarmans 

brengt ruim 17 jaar ervaring met het 

faciliteren van bijeenkomsten in. Zijn 

enthousiasme voor faciliteren werkt 

aanstekelijk. 

Marc van Seters 

brengt ruim 19 jaar ervaring als  

trainer in projectmanagement,  

persoonlijke ontwikkeling  

en creatief denken in. 

      Trainingsmethode 

Action learning 

 We wisselen theorie af met veel  

oefeningen. 

 Je oefent tijdens de training met alle  

onderdelen. 

 

Faciliterend trainen 

We maken, waar mogelijk, gebruik van de 

kennis van de groep.  

Investering 

De investering voor deze training van drie 

dagdelen bedraagt € 495,00 excl. BTW.  De 

prijs is inclusief cursusmateriaal op PDF, kof-

fie/thee/fris en lunch. Voor deze training 

gelden onze leveringsvoorwaarden zie  

www.facilitation-academy.nl. 
 

Locatie 

De training wordt gegeven in het centrum 

van het land.  

 

Cursusdata 

Kijk altijd voor de actuele cursusdagen op 

www.facilitation-academy.nl. 

 

Cursustijden 

We trainen van 9 - 17uur. 

 

Inschrijven 

Je kunt je inschrijven via  

www.facilitation-academy.nl 

     Praktische zaken 


