
Over de training 

 

Werkvormen zijn er te kust en te keur. Je 
vindt ze in boeken en op heel veel websites. 
Als trainer, facilitator, teamcoach zie je door 
de bomen het bos niet meer. 

• Want wanneer pas je welke werkvorm 
toe? 

• Hoe zorg je er voor dat een werkvorm 
voor de deelnemers niet sleets wordt? 

• Wanneer is een werkvorm een energizer 
en wanneer zet je die in? 

• Hoe kun je een werkvorm aanpassen? 

• Welke werkvorm past bij jezelf en welke 
niet? 

• Hoe voer je een werkvorm overtuigend 
uit? Ook als hij niet bij je past! 

Wat leer je tijdens de training? 
 

In deze training leren we je: 

• Welke soorten werkvormen er zijn. 

• Wat de functie(s) van een energizer is 
(zijn). 

• Hoe je met een werkvorm dynamiek  
toevoegt aan jouw bijeenkomst. 

• Wanneer en waarvoor je een werkvorm 
wel en niet kunt inzetten. 

• Wat jouw rol als begeleider van de  
werkvorm is. 

• Hoe je omgaat met je eigen weerstand en 
de weerstand van de deelnemers tegen 
(bepaalde) werkvormen. 

• Hoe je tot een persoonlijke lijst met  
werkvormen komt, die je vol vertrouwen 
kunt inzetten. 

 

Je oefent zelf met het begeleiden van één of 
meerdere werkvormen a.d.h.v. een set die wij 
je aanbieden. Na elke uitvoering van de 
werkvorm reflecteren we de begeleiding van 
de werkvorm, reflecteren we hoe de deelne-
mers de werkvorm hebben ervaren en kijken 
we waarvoor en wanneer de werkvorm inge-
zet kan worden. 

 

Resultaat 

Je kunt werkvormen vol vertrouwen inzetten 
tijdens jouw bijeenkomst.  

Wijs met Werkvormen 

Breid je arsenaal van werkvormen uit. 
      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,  

vergadervoorzitters etc. 

Basiskennis over faciliteren is handig, maar is 

niet strikt nodig.  



     De trainers 

Henri Haarmans 

brengt meer dan 20 jaar ervaring als 

trainer en facilitator in. Hij vindt het 

leuk om werkvormen aan te passen 

(twisten), zodat ze er voor de deel-

nemers net iets ander uitzien.  

Nel Mostert 

brengt 22 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. 

      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 wisselen theorie af met veel  

oefeningen.  

 

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. 

Aantal deelnemers 

De training wordt gegeven aan minimaal 6 

en maximaal 12 deelnemers. 

 

Locatie en opleidingstijden 
Deze training van één dag wordt gegeven in 

het centrum van Nederland.  

We trainen van 09:00 - 17:00 uur. 

 

Materiaal 

Het materiaal van de training wordt digitaal 

ter beschikking gesteld. 

 

Actuele informatie en aanmelden 

De actuele opleidingsdata, locatie, investe-

ring en de mogelijkheid tot aanmelden zijn 

te vinden op www.facilitation-academy.nl. 


