
Over de training 

 

Lange PowerPoint presentaties, eindeloze 
vergaderingen en saaie notulen die niemand 
leest. Herkenbaar? 

Tijdens deze training ontdek je hoe simpele 
tekeningen uitkomst bieden. Je ontdekt hoe 
je tekenen in je werk kunt inzetten als nieu-
we vorm van communiceren. 

Beeld zorgt voor sneller begrip en beter 
verwerken van informatie. En de boodschap 
blijft beter hangen. 

 

In de training  leer je hoe je jouw ideeën, 
plannen, presentaties, vergaderingen,  
verslagen, etc. visueel kunt maken. En hoe je 
met je eigen stijl en handschrift hierdoor je 
impact vergroot.  

Wat leer je tijdens de training? 
 

In de training leer je: 

• De basisvormen van zakelijk tekenen. 

• Hoe je met deze basisvormen zelf  
symbolen, mensen, pijlen, kaders, etc.  
kunt tekenen. 

• Hoe je verschillende effecten zoals kleur 
en schaduw inzet. 

• Hoe je de (soms abstracte) taal uit jouw 
werk kunt tekenen. 

• Hoe je jouw eigen case uit je werk visueel 
kunt aanpakken. 

• Hoe je van a tot z een complete tekening 
maakt op de flip-over. 

• Wat jouw eigen stijl van zakelijk tekenen 
is. 

• Hoe je ‘lijnen met lef’ kunt maken. 

• Hoe je met zakelijk tekenen impact kunt 
vergroten. 

Tijdens de training zul je ervaren dat je 
steeds gemakkelijker gaat tekenen en dat je 
het leuk gaat vinden. 

 
Resultaat 

• Je bent in staat simpele tekeningen te  
maken waarmee je je impact kunt  
vergroten. 

• Je weet hoe je visualisatie kunt inzetten in 
vergaderingen, plannen, bijeenkomsten, 
notulen, etc. 

• Je hebt je eigen stijl van zakelijk tekenen 
ontdekt. 

• Je hebt meer vertrouwen in je eigen  
visuele vaardigheden. 

Vergroot je Impact 

Met 

Zakelijk Tekenen 

Tekenen als nieuwe manier van  

communiceren bij  meetings 

      Voor wie is de training bedoeld? 

Voor iedereen die wil leren communiceren 

met stift en papier om daarmee de impact te 

vergroten van vergaderingen, presentaties, 

bijeenkomsten, notulen, plannen, etc. En die 

wil ervaren hoe effectief een simpele teke-

ning kan zijn in zijn of haar werk. 

Ervaring met tekenen is absoluut niet nodig. 



     De trainers 

Wouter Niks 

maakt dan samen met opdrachtgevers 

simpele en impactvolle tekeningen.  

Bijvoorbeeld om een complex proces 

voor de hele afdeling inzichtelijk te ma-

ken. Om een organisatieverandering in 

beelden te vatten. Of om een congres 

aantrekkelijker te maken.  

      Hoe trainen we?      Praktische zaken 

Kom in contact met ons 

06 - 44 656 751 

www.facilitation-academy.nl 

info@facilitation-academy.nl 

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 oefenen veel met tekenen. Daarnaast 

krijg je een klein stukje theorie. 

• Je oefent met voorbeelden uit je  

dagelijkse werk. 

• Door elkaar feedback te geven op de  

tekeningen leer je van elkaar. 

 

 

Aantal deelnemers 

De training wordt gegeven aan minimaal 4 

en maximaal 10 deelnemers. 

 

Locatie en opleidingstijden 
Deze training van één dag wordt  

gegeven in het centrum van Nederland.  

We trainen van 09:30 - 16:00 uur. 

 

Materiaal 

Het materiaal van de training wordt digitaal 

ter beschikking gesteld. 

 

Actuele informatie en aanmelden 

De actuele trainingsdata, locatie, investe-

ring, de algemene voorwaarden en de  

mogelijkheid tot aanmelden zijn te vinden op 

www.facilitation-academy.nl. 


