
Faciliteren  

van 

Online Meetings 

Geef je online meeting een boost! 

Deel 1: De theorie (4 uur) 

In dit blok bespreken we de theorie van het 
faciliteren van online meetings. De volgende 
onderwerpen komen aan de orde: 

• Het ontwerp van een programma van een 
online workshop. 

• Hoe zorg je voor energie, focus en interac-
tie met de deelnemers. 

• Online facilitatietechnieken, tips & trucs. 

• Het visualiseren van de content met film, 
tekeningen, googledoc, enz. 

• Het realiseren van een goed online samen-
werking tussen de deelnemers. 

• Het faciliteren van kleinere (< 20 deelne-
mers ) en grotere (> 20) groepen. 

• Het faciliteren van hybride workshops. 

Je maakt kennis met diverse tools die je kunt 
inzetten tijdens een online meeting. Met en-
kele tools laten we je oefenen. 

 

Deel 2: Faciliteren van workshops (4 uur) 

Faciliteren kun je alleen leren door het te 
doen. Dat geldt zeker ook voor online facilite-
ren. Om die reden gaan je in dit blok zelf aan 
de slag. 
Op basis van een eigen case faciliteer je een 
mini online workshop van maximaal 15 minu-
ten. Je kunt op deze manier tools uitproberen 
en een gevoel krijgen hoe het is om deze 
tools in te zetten in een online workshop. 
Elke mini workshop wordt met alle deelne-
mers nabesproken. De nabespreking richt 
zich op het geven van handvatten en tips om 
de uitvoering verder te verbeteren. 
 

• Verlopen jouw online meetings, zoals in 

deze Youtube-video (https://

www.youtube.com/watch?v=DYu_bGbZiiQ) 

gedemonstreerd wordt? 

• Ben je op zoek naar tips en trucs bij het 

faciliteren van online meetings? 

• Wil je weten hoe je de aandacht van de 

deelnemers kunt vasthouden? 

• Wil je een goed programma maken voor 

een online meeting? 

• Wil je graag weten welke tools je kunt 

gebruiken tijdens een online meeting? 

In deze training krijg je antwoord op al jouw 

vragen over online meetings. 

Wat leer je tijdens de training? Over de training 

Voor wie is de training bedoeld? 

Voor iedereen die online meetings wil leren 

faciliteren en enige ervaring heeft met het 

faciliteren van face2face meetings.  

Resultaat 

Aan het eind van de training kun je zelf een 

online meeting ontwerpen en begeleiden en 

weet je hoe je een online meeting  

aantrekkelijk en interactief maakt voor de 

deelnemers. 



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 altijd met twee trainers.  

Hierdoor krijgen de deelnemers vanuit  

twee gezichtspunten reflectie. 

 

De trainers 

Aantal deelnemers 
De training wordt gegeven aan minimaal  
4 en maximaal 8 deelnemers. 
 

Materiaal 

Bij de training ontvang je een abonnement 

op de digitale handleiding ‘Faciliteren van 

Online Meetings’ en het werkboek ‘Online 

Werkvormen’. 
 

Actuele informatie en aanmelden 

De actuele opleidingsdata, investering, de 

algemene voorwaarden en de mogelijkheid 

tot aanmelden zijn te vinden op 

www.facilitation-academy.nl. 
 

 

Kom in contact met ons 

06 - 44 656 751 

www.facilitation-academy.nl 

info@facilitation-academy.nl 

Nel Mostert 

plaatst de onderdelen van een trai-

ning in een praktisch perspectief met 

hands-on tips en feedback.  

Praktische zaken 

Judith de Jong 

 helpt ze de deelnemers om uit hun rou-

tines te stappen. Hoe ze dat doet? Ze 

biedt structuur als dat nodig is en daagt 

je uit om jezelf te stretchen.  

Henri Haarmans 

daagt tijdens een training deelnemers 

uit het beste van zichzelf te laten zien. 

Net een stapje verder te gaan waar-

door ze echt leren.  

Antoinette Middeldorp 

Inspireert mensen om uit de comfortzo-

ne te stappen en brengt je in beweging. 

Laat je zien wat je al kunt en vergroot 

je repertoire als facilitator.. 


