
Over de training 

 

Voor het oplossen van de complexe vraag-
stukken van deze tijd zijn vaak meerdere 
disciplines nodig. Het is noodzakelijk om het 
vraagstuk van diverse kanten te bekijken. 
Er moet samengewerkt worden. Maar sa-
menwerken gaat niet zomaar. Er treden 
verstorende groepsprocessen op. Dat 
vraagt om een andere, meer effectieve, ma-
nier van oppakken. Daarnaast helpt de inzet 
van creativiteit om alternatieve oplossingen 
te bedenken. 

Je weet dat het anders kan en moet.  
 
Faciliteren en een facilitator biedt uitkomt, 
maar: 

• Wat betekent faciliteren eigenlijk? 

• Wat komt er allemaal bij kijken? 

• Hoe pak je het aan? 

• Zijn er standaard ontwerpen voor een 
bijeenkomst? 

• Waar kan ik werkvormen vinden? 

• Wat zijn energizers eigenlijk? 

Wat leer je tijdens de opleiding? 

Introductie faciliteren 

Maak kennis met de effectiviteit  

van gefaciliteerde bijeenkomsten. 

Voor wie is de opleiding bedoeld? 

De training  is bedoeld voor iedereen die 

kennis wil maken met faciliteren. 

In-Company 

Deze training wordt ook In-Company  

gegeven. We passen de training aan 

aan de behoefte van jouw organisatie.  

Neem hiervoor contact met ons op. 

 

Tijdens deze introductie van een halve dag 

presenteren we een interactief programma 

waarin we je kennis laten maken met het be-

geleiden van groepen (faciliteren).  

Die onderwerpen die behandeld worden, wor-

den door de deelnemers aan de training be-

paald en variëren daarom per uitvoering. Mo-

gelijke onderwerpen zijn: 

• De houding van de facilitator. 

• Typen bijeenkomsten met hun consequen-

ties. 

• Integraal begeleiden. 

• Een bijeenkomst van opdrachtverstrek-

king tot afronding. 

• Methoden en werkvormen. 

• Energizers. 

• Groepsdynamica. 

 

Resultaat 
Aan het eind van de training heb je ervaren 
wat de toegevoegde waarde van faciliteren 
van bijeenkomsten is en  ben je in staat een 
aantal werkvormen  toe te passen. 



     De trainers 

Henri Haarmans 

brengt meer dan 20 jaar ervaring met 

het faciliteren van bijeenkomsten in. 

Zijn enthousiasme voor  

faciliteren werkt aanstekelijk. 

Hoe trainen we? Praktische zaken 

Kom in contact met ons 

06 - 44 656 751 

www.facilitation-academy.nl 

info@facilitation-academy.nl 

Nel Mostert 

brengt 22 jaar ervaring als trainer  

en facilitator in. Door haar praktijkvoor-

beelden krijg je goed inzicht at facilite-

ren jou en je organisatie kan bieden. 

Judith de Jong 

brengt door haar creatieve achter-

grond speelsheid in bijeenkomsten  

zonder dat het serieuze resultaat  

verloren gaat..   

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 4 

en maximaal 12 deelnemers. 

 

Locatie en opleidingstijden 
Deze training van een halve 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. 


