
Over de training 

 

De rol van de HR Professional is de laatste 
jaren sterk veranderd van een proces /  
instrumentele rol naar een strategische / 
faciliterende rol.  De nadruk ligt hierbij op 
talentontwikkeling, het optimaliseren van  
samenwerking en het  begeleiden van  
veranderingen. 

Op het moment dat de teamleden  
inhoudelijk de diepte in duiken levert de  
HR Professional toegevoegde waarde door 
het proces te begeleiden. Maar: 

• Hoe begeleid je nu zo'n proces? 

• Welke interventies kun je doen? 

• Wat zijn werkvormen die je helpen bij 
het opleveren van een optimaal  
resultaat? 

• Hoe kun je denkpatronen doorbreken? 

• Welke inventarisatiewerkvormen zijn 
handig? 

• Hoe kom je tot een beslissing? 

• Hoe ga je om met verstorend gedrag? 

 

Tijdens deze training  krijg je antwoord op 
deze vragen. De training biedt je concrete 
handvatten die je direct binnen je organisa-
tie kunt gebruiken om het team goed te laten 
samenwerken.  

Wat leer je tijdens de training? Faciliteren  

voor 

HR Professionals 

De HR Professional als katalysator 

      Voor wie is de training bedoeld? 

De training is bedoeld voor HR Professionals 
die een actieve rol willen hebben in hun  
organisatie en er voor open staan om deze 
rol ook daadwerkelijk te pakken.  

Tijdens de training gaan we in op jouw rol 
tijdens het faciliteren en hoe die verschilt  
van je rol als het gaat over jouw inhoudelijke 
expertise: 

• Waar zit het spanningsveld? 

• Hoe kun je daarmee omgaan? 

• Wat vraagt het van je? 

• Wat levert het je op? 

We maken een link tussen de theorie en de 
praktijk. Iedere deelnemer faciliteert zelf de 
groep en wordt daarin gecoacht door de 
trainers. Je ontvangt feedback van de trai-
ners en de andere deelnemers.  

We bieden werkvormen en oefeningen die 
aansluiten bij verschillende voorkeursstijlen, 
hierdoor kun je later in de praktijk kiezen 
welke vorm het beste bij de situatie past. 

We stretchen je ‘comfort zone’ en dagen je 
uit om in je ‘stretch zone’ te stappen.  
Zo ervaar je hoe de rol van facilitator voor 
jou is. Waar de ‘panic zone’ start, zal voor 
iedereen anders zijn, daar blijven we uit. Als 
facilitator moet je je senang voelen bij wat jij 
doet als je voor de groep staat. 

 
Resultaat 
Na deze training ben je niet meer alleen de 
adviseur over samenwerking binnen de orga-
nisatie. Nee, je zit aan het roer om die samen-
werking écht te beïnvloeden. Ervaar hoeveel 
energie iedereen krijgt van inspirerende bij-
eenkomsten, zoals MT-overleggen, teamses-
sies en heidagen. 



     De trainers 

Henri Haarmans 

brengt meer dan 19 jaar ervaring 

met het faciliteren van bijeenkom-

sten in. Zijn enthousiasme voor  

faciliteren werkt aanstekelijk. 

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  
onderdelen. Je gaat  tijdens de training al in 
de rol van facilitator staan; begeleid leren. 

 

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 je vanuit twee gezichtspun-
ten reflectie op je optreden voor de groep. 

 

 

Investering 
De investering voor deze training van één dag 
bedraagt € 750 excl. BTW. De prijs is inclusief 
cursusmateriaal op PDF, koffie/thee/fris en 
lunch. Voor deze opleiding gelden onze  
leveringsvoorwaarden zie  
www.facilitation-academy.nl. 
 
 

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

We trainen van 09:00 - 17:00 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 

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 

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.  


