
Over de training 

 

Soms werk je met een groep die even iets 
anders nodig heeft. De energie van de deel-
nemers is niet goed (te hoog of te laag) of 
de deelnemers hebben een ander mindset 
nodig. Dit zijn voorbeelden van momenten 
om energizers in te zetten, want energizers 
kun je namelijk voor veel meer zaken inzet-
ten.  

 Maar waar kun je energizers dan nog 
meer voor gebruiken? 

 Welke energizer kies je? 

 Hoe zet je een energizer goed in? 

 Hoe begeleid je de energizer op de juiste 
manier, zodat iedereen meedoet? 

 Welke effecten kun je verwachten? 

 

Tijdens deze training krijg je antwoord op 
deze en nog veel meer vragen en verhoog 
je je persoonlijke effectiviteit als begeleider 
van vergaderingen, brainstorms en andere 
bijeenkomst door het op de juiste manier 
inzetten van energizers.    

Wat leer je tijdens de training? 
 

In deze training leren we je: 

 Welke soorten energizers er zijn. 

 Wat de functie(s) van een energizer is 

(zijn). 

 Wat een energizer toevoegt aan de  

dynamiek van jouw bijeenkomst. 

 Wanneer en waarvoor je een energizer 

wel en niet kunt inzetten. 

 Wat jouw rol als begeleider van de  

energizer is. 

 Hoe je energizer opstart. 

 Waaraan je merkt dat de energizer werkt. 

 Hoe je omgaat met je eigen weerstand en 

de weerstand van de deelnemers tegen 
(bepaalde) energizers. 

 Hoe je tot een persoonlijke lijst met  

energizers komt, die je vol vertrouwen 
kunt inzetten. 

 Hoe je de momenten herkent waar  

energizers jou als begeleider kunnen  
helpen in het proces van de groep. 

 

Je oefent zelf met het begeleiden van één of 
meerdere energizers a.d.h.v. een set met 
energizers die wij je aanbieden. Na elke uit-
voering van een energizer reflecteren we de 
begeleiding van de energizer, reflecteren we 
hoe de deelnemers de energizer hebben er-
varen en kijken we waarvoor de energizer 
ingezet kan worden. 

Resultaat 

Je kunt energizers adequaat inzetten. 

Optimaal  

faciliteren van 

Energizers 

Leer de kracht van energizers bij  

groepsbijeenkomsten optimaal te benutten. 

      Voor wie is de training bedoeld? 

De training is bedoeld voor iedereen die met 

groepen werkt: facilitators, procesbegelei-

ders, trainers, teamcoaches, projectleiders 

en programmamanagers, teamleiders, verga-

dervoorzitters etc. 

Je hebt geen specifieke voorkennis nodig. 



     De trainers 

Henri Haarmans 

brengt meer dan 19 jaar ervaring 

met het faciliteren van bijeenkom-

sten in. Zijn enthousiasme voor  

faciliteren werkt aanstekelijk en 

zorgt er voor dat je het geleerde 

gelijk wilt toepassen. 

Nel Mostert 

brengt 21 jaar ervaring als trainer en 

facilitator in. Haar werkterrein is pro-

ductontwikkeling, projectmanagement 

en creatief denken. Door haar  

ervaring als assessor is zij in staat 

elke deelnemer uit te dagen nog een 

stapje verder te gaan. 

      Trainingsmethode 
 

Groepsgrootte en trainers 

Om een optimale interactie tussen de deel-
nemers mogelijk te maken trainen we met 
minimaal 6 deelnemers. Er is bij deze trai-
ning geen maximum aantal deelnemers. We 
trainen altijd met 2 trainers. Bij meer dan 18 
deelnemers worden extra trainers ingezet.  
 

Flexibiliteit 

Wij passen elke opleiding aan op de groep 
en op wat er in de groep gebeurt. Daarmee 
is geen opleiding hetzelfde en leveren we 
continu maatwerk om aan te sluiten bij de 
behoefte en wensen van onze deelnemers.  
 

Action learning 

 We wisselen theorie af met veel  
oefeningen 

 Je oefent tijdens de training met het  
faciliteren van energizers. 

 We maken, waar mogelijk, gebruik van de 

kennis van de groep. 

Investering 
De investering voor deze training bedraagt 
€ 695 excl. BTW. Dit bedrag is inclusief trai-
ningsmateriaal op PDF, koffie/thee, lunch en 
een eenvoudige avondmaaltijd. Voor deze  
opleiding gelden onze leveringsvoorwaar-
den zie www.facilitation-academy.nl. 

 

Locatie en opleidingsdata 
De opleiding wordt gegeven  in het  
centrum van Nederland.  

We trainen van 09:00 - 20:00 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 


