Waarom de Academy

Onze trainers

De Facilitation Academy is gespecialiseerd in
opleidingen in het begeleiden van groepen, zoals
brainstorms, conferenties en vergaderingen.

Henri Haarmans

Onze trainers hebben veel praktijkervaring en weten
die praktijk op een inspirerende manier met de
theorie te verbinden. Met als resultaat:
hoog gewaardeerde praktijkgerichte opleidingen en
trainingen. Bijeenkomsten gefaciliteerd door bij ons
opgeleide facilitators hebben meer impact en
resultaat.

brengt meer dan 19 jaar ervaring
met het faciliteren van bijeenkomsten in.
Zijn enthousiasme voor
faciliteren werkt aanstekelijk.

De Facilitation Academy
Trainingen op het gebied
van begeleiden van groep

Nel Mostert
brengt 21 jaar ervaring als trainer en
facilitator in. Door haar ervaring als assessor is
zij in staat elke deelnemer uit te dagen nog
een stapje verder te gaan.

Judith de Jong

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.

brengt structuur daar waar mensen met hun
handen in het haar zitten en niet meer weten
wat ze moeten doen. Ze helpt hen om het
overzicht terug te krijgen en om de volgende
stappen te zetten.

Laura Zschuschen
geniet ervan als een groep in beweging komt,
er verwondering en chaos ontstaat, waarna er
ruimte komt voor nieuwe inzichten en
veranderingen.

Arjan van Bommel
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.

zijn achtergrond als organisatie-psycholoog is
zichtbaar in zijn aanpak van communicatie- en
gedragsgerichte trainingen voor professionals.

Jolanda Buter
has her roots in agriculture and development.
For more than 20 years, she has trained
people all over the world in effective facilitation
of meetings and workshops.

Frank Little
has more than 20 years experience in
facilitating workshops and conferences.
He believes that facilitating groups is the
direction of the future.

Leer groepen naar het beste resultaat te begeleiden

Hoe trainen we?
Maatwerk
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.

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.

Trainers
We trainen waar mogelijk met twee trainers.
Hierdoor krijgen de deelnemers vanuit twee
gezichtspunten reflectie op hun optreden voor
de groep.

Voor wie zijn de trainingen bedoeld?
De trainingen zijn bedoeld voor iedereen die
professioneel groepen begeleidt in workshops,
brainstorms, conferenties, trainingen,
vergaderingen en andere groepsbijeenkomsten.
De trainingen worden als open inschrijving en
in-company aangeboden.

Onze generieke opleidingen

Onze verdiepingstrainingen

In de generieke trainingen en opleidingen worden alle
aspecten van faciliteren behandeld.

In de verdiepingstrainingen worden bepaalde
onderdelen, aspecten of methodes verder uitgediept.

• Introductie faciliteren
Ervaar in een halve dag wat faciliteren voor jouw
organisatie kan betekenen.

• Optimaal faciliteren van energizers
Leer de kracht van energizers bij
groepsbijeenkomsten optimaal te benutten.

• Faciliteren van professionals
Leer basisvaardigheden om als vakspecialist een
groep naar het beste resultaat te begeleiden.

• Je Houding bepaalt de verhouding
Verdiep jouw optreden als begeleider van groepen
en krijg handvatten om effectiever om te gaan met
‘lastig gedrag’.

• Facilitating for effect (English spoken)
Leer basisvaardigheden om teams met
verschillende culturele achtergrond en grote
groepen naar het beste resultaat te begeleiden.
• Geven van workshops op congressen
Verander de impact van jouw congres door van
eenrichtingsverkeer naar interactie te gaan.
• Faciliteren voor scrum masters
Leer hoe je als scrum master training-, coachingen faciliteer technieken kunt inzetten voor het
behalen van betere resultaten.
• Resultaatgericht vergaderen
Leer met je team meer inspirerend en leuker te
vergaderen en haal meer uit je vergadering door
het spelen van het door ons ontwikkelde
vergaderspel.

Voor informatie, trainingsdata en aanmelden
06 - 44 656 751
info@facilitation-academy.nl
www.facilitation-academy.nl

• Introductie faciliteren van een creatief proces
Maak kennis met de basisaanpak van een creatief
proces, leer en oefen met een aantal werkvormen
die tijdens dit proces toegepast worden.
• Introductie projectmatig werken
Zet als beginnende projectleider en/of projectteam
de eerste stappen in praktisch, toegepast
projectmanagement.
• Socratisch modereren
Leer een dialoog professioneel te organiseren en
modereren.

