Effectief
vergaderen

Inleiding
Vergaderen, vergaderen, vergaderen. We doen
het elke dag. De ene keer effectiever dan de
andere keer. Soms ergeren we ons rot als
mensen te laat komen, niet voorbereid zijn of
andere dingen in de vergaderingen doen.
Voorzitters die alleen met de inhoud bezig zijn en
niet met het proces, niet iedereen aanhaken en
vooral de agenda niet volgen, als die er al is.In
deze training leer je als voorzitter dat er meer is
dan alleen inhoud. Je leert je rol als voorzitter
begrijpen, weten wat er voor nodig is om een
echte voorzitter te zijn. Wat je als voorzitter
allemaal kan en moet voorbereiden. Hoe je
mensen tijdens de vergadering actief betrokken
houdt. Zorgt voor een gedragen uitkomst
richting de toekomst.
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Praktisch
Groepsgrootte: minimaal
6 en maximaal 10
deelnemers
Training van 2x 2 uur
verspreid over 2 of 3
weken.

Voorafgaand aan de training vindt er een
digitale intake plaats. Op basis van de intake
wordt het doel en de focus in de training
bepaald.
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Resultaten
NA DE TRAINING KUN JE:
Jouw rol als voorzitter effectiever uitvoeren;
Vergaderingen energievoller en actie gerichter laten
zijn;
Sneller en effectiever tot besluiten en resultaten
komen;
Omgaan met verschillende voorkeuren gedragingen en
communicatiestijlen;
Vergaderingen beter voorbereiden en leiden naar de
voor iedereen gewenste resultaten.
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Hoe wij werken
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PRAKTISCHE TOEPASBAARHEID
We maken het behapbaar, met concrete praktijkvoorbeelden. Alles wat
we bespreken, kan je gelijk toepassen. Geen voorbereiding, geen
huiswerk. Gewoon doen.

KEEP IT SIMPLE
Geen moeilijke terminologie, spannende modellen. Gewoon lekker
met elkaar aan deslag. Begrijpelijk en slim.

INTENSIEVE BEGELEIDING
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We doen het samen. Wij zijn de praktische helpers die samen met
jou het maximale uit het programma halen. Waar nodig sturen we
bij, stoken we het vuurtje op en jagen we aan. Echte nazorg, daar
staan we voor.

PROACTIEVE HOUDING
Smart Working Together betekent niet rustig achterover gaan
zitten en het over je heen laten komen. We dagen je uit, vragen je
out-of-the-box te denken, open te stellen en aan de slag te gaan.

4

Contact
Lamerislaan 37
3571LA UTRECHT

www.2peak.nl
contact@2peak.nl
030 - 320 12 34

KVK 73554855 te Utrecht
BTW NL859574854B01
IBAN NL24 KNAB 0254994237

Op al onze diensten en producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Je kunt ze downloaden door hier te klikken.
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