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Vraag en antwoord 

 Wat is de reden dat deze training effectief vergaderen 
gehouden wordt? 

Of je nu een ervaren rot bent in het vergaderen of net start als 
voorzitter van een overleg, vergaderen is een vaardigheid die je 
altijd kunt verbeteren. Als je aan collega’s vraagt wat zij van de 
vergadering vinden waar zij aan deelnemen zijn de meningen 
verdeeld. Van negatief: “we vergaderen alleen om te vergaderen 
en er komt nooit iets uit” tot “we hebben goede besluiten 
genomen en iedereen weet weer waar we voor staan”. De laatste 
reactie komt jammer genoeg niet zo vaak voor. Ergens vreemd, 
want de complexiteit van het werk brengt met zich mee dat je 
juist veel met elkaar moet overleggen en vergaderen. 
 
Wat is de rol van de voorzitter? 
De voorzitter heeft een cruciale rol. Die begint bij de 
voorbereiding op het overleg tot en met de afronding. De 
voorzitter bewaakt de kwaliteit va de vergadering. Van belang is 
dan wel dat de voorzitter een goed voorbeeld, een toetsings-
kader, heeft waar hij of zij de kwaliteit aan kan toetsen. Dat 
voorbeeld kan een vergadering zijn waar hij of zij aan deelneemt 
waar de voorzitter de rol goed vervult. Jammer genoeg is dat niet 
altijd het geval. Copy-paste werkt ook hier met een positief of 
een negatief effect. Deze training wil in ieder geval een 
toetsingskader bieden om tot een effectieve vergadering te 
komen. 
 
Wat mag de cursist van deze training verwachten? 
De training start met een e-learningmodule op het online platform 
waarin de theorie van het voorzitten van een vergadering op 
verschillende manieren toegelicht wordt. De e-learningmodule 
kent ook een aantal opdrachten. Hierop volgt een bijeenkomst 
waar de casuïstiek en de vragen van de cursisten op de eerste 
plaats staan. Niet alleen het leiden van een vergadering staat op 
het programma, maar ook het geven van feedback aan 
deelnemers aan een vergadering. Deelnemers die door hun 
gedrag een positief of negatief effect hebben. De cursist krijgt 
daarnaast verschillende tips en tools om de eigen vergadering  op 
een hoger plan te krijgen. De derde component is de coaching on 
the job. Deze coaching on the job is facultatief. 
 
Wat houdt deze coaching on the job in? 
De cursist en de trainer maken met elkaar een afspraak hoe de 
coaching vorm krijgt. Een vorm die in de praktijk goed werkt is de 
volgende. De trainer komt langs bij een overleg dat de cursist 
met de eigen groep houdt. De trainer legt met goedvinden van de 
deelnemers aan de vergadering de vergadering op video vast. De 
trainer en cursist bespreken direct na de vergadering hun 
ervaringen. De cursist bekijkt op een later moment de video en 
bespreekt deze online (telefoon of skype) met de trainer na. 

  

Doelgroep 
Deze training is bedoeld voor 
(functioneel) leidinggevenden en een 
ieder die zich verder wil bekwamen in het 
voorzitterschap.

 

U versterkt uw competentie in: 
• Leiderschap 
• Samenwerking bevorderen 
• Mondelinge communicatie 
• Resultaatgerichtheid 
• Vertrouwen opbouwen

 
Investering 
De investering bedraagt per deelnemer 

 € 595,-- exclusief BTW en  
 € 655,-- bij BTW 0-tarief. 
Dit is inclusief verblijfskosten, 
studiemateriaal, toegang tot de 
leeromgeving en certificaat. 
 
Coaching on the job 
€ 495,-- exclusief BTW en  
 € 545,-- bij BTW 0-tarief. 
Dit is exclusief reiskosten à € 0,30,-- /km 
excl. BTW - € 0,33/km bij BTW 0-tarief 
 

 
Certificaat 
U krijgt een na afloop van de training een 

certificaat van deelname. 

 
In-company 
Deze training leent zich er bij uitstek toe 
om als in-company training te worden 
verzorgd.  
De inhoud en casuïstiek worden  in 
overleg met de opdrachtgever aangepast 
aan de praktijk van de organisatie en de 
te trainen doelgroep.  

 
Meer informatie: 
The spirit of … 
Transistorstraat 31 
1322 CK Almere 

036 751973 
info@thespiritof.nl 
www.thespiritof.nl 
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Opzet 

 

Om u zoveel mogelijk te laten oefenen en de veiligheid zo optimaal te houden werken we met kleine groepen van 
ongeveer 8-10 personen. 
 

Na afloop van de training 

Na afloop van deze training heeft u uw vaardigheid in het vergaderen vergroot.  
 
Dat houdt in: 
• U heeft uw vaardigheid vergroot in het stellen van open vragen, doorvragen, het gebruik van pauzes en het 

samenvatten. 

• U bent zich meer bewust geworden van je eigen non-verbale communicatie en weet op de non-verbale 
communicatie van de gesprekspartners in te spelen. 

• U heeft uw vaardigheid vergroot in het opstellen en hanteren van een effectieve agenda. 
• U heeft uw vaardigheid vergroot in het verbeteren van de kwaliteit van vergaderen waar u aan deelneemt. 
• U heeft uw vaardigheid vergroot in het nemen van besluiten. 
• U heeft uw vaardigheid vergroot in het hanteren van conflictsituaties tijdens een vergadering. 
• U heeft uw vaardigheid vergroot in het schakelen tussen communicatieniveaus en daarmee ook het omgaan 

met emoties. 
• U heeft feedback gekregen over uw eigen communicatieve vaardigheden en feedback gegeven aan 

medecursisten over hun communicatieve vaardigheden op de daarvoor geëigende wijze. 
 
 


