
We zeggen het maar meteen: het ontwerpen (en voeren) van 
groepsgesprekken die waarde toevoegen is een pittige opgave, die 
aandacht kost en tijd. Laat jij je daar niet door afschrikken en kun je 
wel een duwtje in de rug gebruiken? Dan is deze training voor jou.

In een dag leiden we je stap voor stap door de belangrijkste 
aandachtspunten voor het ontwerpen van een gesprek waarmee 
je het verschil gaat maken. Want als je zo’n gesprek met aandacht 
ontwerpt, kan het een impactvol moment worden waarin je 
patronen doorbreekt en jullie samen stappen zetten naar diepe en 
duurzame verandering.

Wat kun je na deze training? 

Je krijgt praktische handvatten hoe je vanuit verschillende in-
valshoeken belangrijke thema’s van jouw organisatie kunt verken-
nen. Natuurlijk gaan we in op wat je als gespreksleider tijdens het 
gesprek kunt doen, maar we besteden de meeste aandacht aan de 
voorbereiding. Dat doen we, omdat we ervan overtuigd zijn dat 
je een goed verloop niet ter plekke regelt, maar dat dit vooral het 
gevolg is van vooraf zorgvuldige gemaakte keuzes.

Training 
Ontwerp gesprekken 
die het verschil maken
Breng jij in jouw organisatie mensen bij elkaar om te praten over 
een belangrijk thema? En wil je dat gesprek zó voeren dat jullie de 
energie en ideeën ook echt vasthouden en opvolgen? Dan heb je in 
de voorbereiding een aantal bewuste keuzes te maken.

Mascha heeft meegekeken 
naar de opzet van ons 
programma. Na twee 

keer een uurtje sparren 
ging ik zelfverzekerd de 

tweedaagse in.
Saloa Omari (Communications Officer 

University of Twente)



Aantal deelnemers
8-10

Locatie
De training is in Woudschoten, 
 Woudenbergseweg 54 in Zeist.  
Parkeren is gratis.

Data
Kijk op onze website voor de actuele data 
waarop de training wordt gegeven.

Prijs
Prijs € 695-, excl btw incl koffie, thee en 
een heerlijke lunch. 

Inschrijven
Inschrijven kan via dit inschrijfformulier.

Informatie
Wil je eerst meer informatie? Dat kan 
 natuurlijk ook! Bel of mail ons met je 
vraag. 

Trainers

ELISA SALENTIJN Geen gesprek 
zo pittig of Elisa heeft het wel eens 
gevoerd. Met haar achtergrond en ruime 
ervaring in verschillende organisaties 
weet Elisa als geen ander hoe je tot 
resultaten komt. Ze is thuis in complexe 
veranderprogramma’s op thema’s als 
duurzaamheid en ontwikkelde hierover 
diverse  in-company trainingen.

MASCHA WEIJERS Met meer dan 25 jaar 
ervaring in allerlei branches kent Mascha 
de dynamiek van organisaties en weet 
ze wat mensen beweegt. Ze leidde 
strategische veranderprogramma’s 
waarin de vraag ‘wie moet er met wie 
in gesprek’ steeds centraal stond en gaf 
hierover trainingen bij van der Hilst en 
het Instituut voor interventiekunde.

Je leert: 

>  hoe je je doel scherp kiest (en waarom dat zo belangrijk is); 
>  hoe je je onderwerp zorgvuldig kadert; 
>  hoe je je deelnemers slim kiest; 
>  hoe je (pas dan) het gesprek ontwerpt en vertaalt naar een 

programma met passende interventies en werkvormen; 
>  tot slot: wat een effectieve gespreksleider doet (en laat). 

Deze training is heel interactief. Er is volop ruimte om jouw eigen 
praktijksituatie in te brengen. Daar leer je tenslotte het meeste van. 

Na afloop van de training krijg je onze ‘toolkit voor 
 gespreksontwerp’. Hiermee kun je voortaan zelf aan de slag als 
gespreksontwerper. 
 
Voor wie 
Deze training is voor iedereen die groepsgesprekken organiseert 
over onderwerpen die ertoe doen en die daarbij wel wat handvat-
ten en inspiratie kan gebruiken. 

Praktisch

GESPREKSLEIDERINTERVENTIES & WERKVORMEN

DOEL DEELNEMERSONDERWERP De training ‘Ontwerp gesprekken die het 
verschil maken’ wordt gegeven door één 
trainer. Voor deze training zijn inzetbaar:

https://www.woudschoten.nl/
https://www.rechtdoorzee.nu/nl/trainingen
https://www.rechtdoorzee.nu/nl/contact?content=Ik+schrijf+me+graag+in+voor+de+tweedaagse+training+%27Word+sterk+in+elk+gesprek%27+op+donderdag+16+februari+en+donderdag+23+maart.+#form
https://www.rechtdoorzee.nu/nl/contact

