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Effectief vergaderen

Cursusduur: 1 Dagen      Cursuscode: MM100E

Beschrijving:

Vergaderingen zijn niet altijd productief en kunnen langdradig en saai zijn. In deze training leer je om alleen te vergaderen als het een doel
dient en met effectieve instrumenten de meetings kort, resultaatgericht en productief te houden. Deze training is geschikt voor zowel
‘deelnemers’ als degenen die meetings moeten ‘faciliteren’.

Doelstelling:

Wat je zult leren: Het plannen van de inhoud en het proces om vergaderingen leiden

Het vermijden van veelvoorkomende vergadering problemen

Het beheren van het proces, de tijd en de deelnemers om goede
resultaten te bereiken

Vereiste kennis en vaardigheden:

Er is geen vooropleiding vereist.
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Cursusinhoud:

Opzet van de cursus:
line line line

Veelvoorkomende uitdagingen van Veelvoorkomende uitdagingen van
Meeting Essentials vergaderingen vergaderingen
line Kenmerken van effectieve vergaderingen Kenmerken van effectieve vergaderingen

Reden van de vergadering Het vaststellen van rollen en Het vaststellen van rollen en
verantwoordelijkheden verantwoordelijkheden
Het bepalen van doelstellingen voor een Het bepalen van doelstellingen voor een

line vergadering vergadering
Veelvoorkomende uitdagingen van Het maken van een agenda Het maken van een agenda
vergaderingen Het voorbereiden van de deelnemers Het voorbereiden van de deelnemers
Kenmerken van effectieve vergaderingen Het plannen van de opening van een Het plannen van de opening van een
Het vaststellen van rollen en vergadering vergadering
verantwoordelijkheden Het vaststellen van basisregels Het vaststellen van basisregels
Het bepalen van doelstellingen voor een Het beheren van persoonlijke behoeften Het beheren van persoonlijke behoeften
vergadering van deelnemers van deelnemers
Het maken van een agenda Veelvoorkomende facilitation uitdagingen Veelvoorkomende facilitation uitdagingen
Het voorbereiden van de deelnemers Het documenteren en samenvatten van Het documenteren en samenvatten van de
Het plannen van de opening van een de resultaten en de actiepunten resultaten en de actiepunten
vergadering Het creëren van verantwoordelijkheid Het creëren van verantwoordelijkheid voor
Het vaststellen van basisregels voor een follow-up een follow-up
Het beheren van persoonlijke behoeften van Persoonlijk leerplan Persoonlijk leerplan
deelnemers
Veelvoorkomende facilitation uitdagingen
Het documenteren en samenvatten van de line line
resultaten en de actiepunten Veelvoorkomende uitdagingen van Veelvoorkomende uitdagingen van
Het creëren van verantwoordelijkheid voor vergaderingen vergaderingen
een follow-up Kenmerken van effectieve vergaderingen Kenmerken van effectieve vergaderingen
Persoonlijk leerplan Het vaststellen van rollen en Het vaststellen van rollen en

verantwoordelijkheden verantwoordelijkheden
Het bepalen van doelstellingen voor een Het bepalen van doelstellingen voor een

line vergadering vergadering
Veelvoorkomende uitdagingen van Het maken van een agenda Het maken van een agenda
vergaderingen Het voorbereiden van de deelnemers Het voorbereiden van de deelnemers
Kenmerken van effectieve vergaderingen Het plannen van de opening van een Het plannen van de opening van een
Het vaststellen van rollen en vergadering vergadering
verantwoordelijkheden Het vaststellen van basisregels Het vaststellen van basisregels
Het bepalen van doelstellingen voor een Het beheren van persoonlijke behoeften Het beheren van persoonlijke behoeften
vergadering van deelnemers van deelnemers
Het maken van een agenda Veelvoorkomende facilitation uitdagingen Veelvoorkomende facilitation uitdagingen
Het voorbereiden van de deelnemers Het documenteren en samenvatten van Het documenteren en samenvatten van de
Het plannen van de opening van een de resultaten en de actiepunten resultaten en de actiepunten
vergadering Het creëren van verantwoordelijkheid Het creëren van verantwoordelijkheid voor
Het vaststellen van basisregels voor een follow-up een follow-up
Het beheren van persoonlijke behoeften van Persoonlijk leerplan Persoonlijk leerplan
deelnemers
Veelvoorkomende facilitation uitdagingen
Het documenteren en samenvatten van de line line
resultaten en de actiepunten Veelvoorkomende uitdagingen van Veelvoorkomende uitdagingen van
Het creëren van verantwoordelijkheid voor vergaderingen vergaderingen
een follow-up Kenmerken van effectieve vergaderingen Kenmerken van effectieve vergaderingen
Persoonlijk leerplan Het vaststellen van rollen en Het vaststellen van rollen en

verantwoordelijkheden verantwoordelijkheden
Het plannen van vergaderingen Het bepalen van doelstellingen voor een Het bepalen van doelstellingen voor een
line vergadering vergadering

Het elimineren van onnodige vergaderingen Het maken van een agenda Het maken van een agenda
Het voorbereiden van de deelnemers Het voorbereiden van de deelnemers
Het plannen van de opening van een Het plannen van de opening van een

line vergadering vergadering
Veelvoorkomende uitdagingen van Het vaststellen van basisregels Het vaststellen van basisregels
vergaderingen Het beheren van persoonlijke behoeften Het beheren van persoonlijke behoeften
Kenmerken van effectieve vergaderingen van deelnemers van deelnemers
Het vaststellen van rollen en Veelvoorkomende facilitation uitdagingen Veelvoorkomende facilitation uitdagingen
verantwoordelijkheden Het documenteren en samenvatten van Het documenteren en samenvatten van de
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Het bepalen van doelstellingen voor een de resultaten en de actiepunten resultaten en de actiepunten
vergadering Het creëren van verantwoordelijkheid Het creëren van verantwoordelijkheid voor
Het maken van een agenda voor een follow-up een follow-up
Het voorbereiden van de deelnemers Persoonlijk leerplan Persoonlijk leerplan
Het plannen van de opening van een
vergadering
Het vaststellen van basisregels line line
Het beheren van persoonlijke behoeften van Veelvoorkomende uitdagingen van Veelvoorkomende uitdagingen van
deelnemers vergaderingen vergaderingen
Veelvoorkomende facilitation uitdagingen Kenmerken van effectieve vergaderingen Kenmerken van effectieve vergaderingen
Het documenteren en samenvatten van de Het vaststellen van rollen en Het vaststellen van rollen en
resultaten en de actiepunten verantwoordelijkheden verantwoordelijkheden
Het creëren van verantwoordelijkheid voor Het bepalen van doelstellingen voor een Het bepalen van doelstellingen voor een
een follow-up vergadering vergadering
Persoonlijk leerplan Het maken van een agenda Het maken van een agenda

Het voorbereiden van de deelnemers Het voorbereiden van de deelnemers
Het plannen van de opening van een Het plannen van de opening van een
vergadering vergadering
Het vaststellen van basisregels Het vaststellen van basisregels
Het beheren van persoonlijke behoeften Het beheren van persoonlijke behoeften
van deelnemers van deelnemers
Veelvoorkomende facilitation uitdagingen Veelvoorkomende facilitation uitdagingen
Het documenteren en samenvatten van Het documenteren en samenvatten van de
de resultaten en de actiepunten resultaten en de actiepunten
Het creëren van verantwoordelijkheid Het creëren van verantwoordelijkheid voor
voor een follow-up een follow-up
Persoonlijk leerplan Persoonlijk leerplan

Het uitvoeren van een vergadering Het plan van actie 
line line

Rollen en verantwoordelijkheden bepalen Vragen en een korte samenvatting

line line
Veelvoorkomende uitdagingen van Veelvoorkomende uitdagingen van
vergaderingen vergaderingen
Kenmerken van effectieve vergaderingen Kenmerken van effectieve vergaderingen
Het vaststellen van rollen en Het vaststellen van rollen en
verantwoordelijkheden verantwoordelijkheden
Het bepalen van doelstellingen voor een Het bepalen van doelstellingen voor een
vergadering vergadering
Het maken van een agenda Het maken van een agenda
Het voorbereiden van de deelnemers Het voorbereiden van de deelnemers
Het plannen van de opening van een Het plannen van de opening van een
vergadering vergadering
Het vaststellen van basisregels Het vaststellen van basisregels
Het beheren van persoonlijke behoeften Het beheren van persoonlijke behoeften
van deelnemers van deelnemers
Veelvoorkomende facilitation uitdagingen Veelvoorkomende facilitation uitdagingen
Het documenteren en samenvatten van Het documenteren en samenvatten van de
de resultaten en de actiepunten resultaten en de actiepunten
Het creëren van verantwoordelijkheid Het creëren van verantwoordelijkheid voor
voor een follow-up een follow-up
Persoonlijk leerplan Persoonlijk leerplan

Nadere informatie:

Neem voor nadere informatie of boekingen contact op met onze Customer Service Desk  030 - 60 89 444
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