Faciliteren van
Professionals - level 1

Over de training

Wat leer je tijdens de training?

Als vakspecialist heb je de kennis en ervaring van collega’s nodig voor bijvoorbeeld:

In de training leer je:

• het ontwikkelen van een visie, plan of
product;
• het opstellen van een evaluatie, proces,
concept;
• het nemen van een besluit.
Het resultaat kun je daardoor alleen realiseren door zogenaamde cocreatie. Maar:
• Hoe structureer je een dergelijk overleg?
• Welke technieken of werkvormen kun je
gebruiken?
• Hoe zorg je er voor dat er focus in de
afstemming ontstaat bij de deelnemers?
Met ’Effectief aan de Slag met Groepen’
krijg je antwoord op deze vragen en leer je
om zelf constructieve meetings op te zetten
en te ondersteunen.

Leer basisvaardigheden voor een
productieve samenwerking.

• De dynamiek en structuur van workshops.
• Jouw rol hierin als facilitator.
• Bouwstenen en basistechnieken die je als
facilitator gebruikt in een workshop,
inclusief de do’s and don’ts.
• Diverse werkvormen waarmee je snel en
effectief een workshop kunt opzetten:
• Stelling
• Klassieke Brainstorm
• Visioneren
• Proces in kaart brengen.
• Het voorbereiden van een workshop en
het maken van een draaiboek voor je
workshop.
• Randvoorwaarden voor een goede
workshop en het voorkomen en oplossen
van vastlopers

Voor wie is de training bedoeld?

Resultaat

De training is bedoeld voor vakspecialisten
met weinig of geen ervaring met faciliteren
van meetings. Je wilt meer structuur
aanbrengen in meetings om de effectiviteit
ervan te verhogen. Voorkennis is niet vereist.

De geleerde en geoefende basisvaardigheden kun je direct toepassen bij het opzetten
en begeleiden van meetings. Deze meetings
leiden daardoor tot concrete resultaten en
acties met maximaal draagvlak van de aanwezigen.

Hoe trainen we?

Praktische zaken

Maatwerk

Aantal deelnemers

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.

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

Locatie en opleidingstijden
Deze training van twee dagen wordt
gegeven in het centrum van Nederland.
We trainen van 09:00 - 17:00 uur.

Leren door te doen
• We wisselen theorie af met veel
oefeningen.
• Je oefent 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.

De trainers
Henri Haarmans
brengt meer dan 20 jaar ervaring als
trainer en facilitator in. Hij vindt het leuk
om je te laten ervaren dat goed gekozen werkvormen te gebruiken de effectiviteit van een meeting omhoog gaat.

Judith de Jong
helpt mensen als ze vastzitten in hun

Materiaal
Het materiaal van de training wordt digitaal
ter beschikking gesteld.

patronen, en daarvan moeilijk los
kunnen komen, door het aanbieden
out-of-the-box werkvormen..

Actuele informatie en aanmelden
De actuele opleidingsdata, locatie, 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

