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Vergadertechnieken 
 

Wordt er door u té lang vergaderd, té vaak, terwijl er té weinig uitkomt? Wordt er in uw organisatie lang 
bij elkaar gezeten om enkel te spreken over actuele onderwerpen? Is er vaak sprake van discussies 

voeren en meningen uitwisselen, zonder een herkenbaar eindresultaat? Worden tijdens vergaderingen 

besluiten genomen, die niet door iedereen worden geaccepteerd? Is uw bedrijf toe aan een nieuwe 
aanpak van vergaderen, gestructureerder, minder saai en echte effectieve besluitvaardigheid? 

 
Dan is de training ‘Vergadertechnieken’ een persoonlijke verkenningstocht voor u ! Deze training biedt 

inzicht in stijlen van vergaderen en discussies leiden . U leert te komen tot een herverdeling van taken 
en bevoegdheden, tot meer doelmatige vergadermethoden en strakkere discipline. U ervaart hoe 

essentieel het is om de juiste regels te hanteren bij het ontwikkelen van ideeën, creëren van draagvlak 

en (ver)delen van informatie. U leert de verschillende typen vergaderingen niet alleen te onderscheiden, 
maar ze ook op de meest effectieve wijze in praktijk toe te passen. 

 
Resultaat 

 U kent de basisvoorwaarden voor effectieve vergaderingen;  

 U weet deze toe te passen, zowel bij het deelnemen, als het voorzitten van vergaderingen;  
 U herkent en gebruikt uw communicatietechnieken daarbij effectief; 

 U leert verschillende technische hulpmiddelen in te zetten om daarmee de efficiëntie van het 
vergaderen te verhogen; 

 U weet hoe u een motiverende, inspirerende en uitdagende bijdrage levert aan vergaderingen. 
 

Competenties 

Tijdens deze training van HIPEPE Group ontwikkelt u zich verder op de competenties: 
 reflectief vermogen 

 sensitiviteit 
 integriteit 

 resultaatgerichtheid 

 evenwichtigheid 
 overtuigingskracht 

 

Doelgroep 
Managers, leidinggevenden en medewerkers, die efficiënter willen vergaderen en uit deze 

bijeenkomsten meer rendement wensen te halen.   
 

Programma & werkwijze 
De training vindt plaats in kleine groepen, zodat maximaal aandacht besteed wordt aan ieders 

individuele praktijksituatie en leerproces. Voorafgaand aan de training vindt een (web-enabled) intake 

plaats om de training zoveel mogelijk toe te spitsen op uw leerdoelstellingen. Ook wordt dan reeds (een 
deel van) het lesmateriaal en de achtergrondinformatie toegezonden. U oefent de aangeleerde 

vergadertechnieken in rollenspelen met een professionele trainingsacteur. Aan het einde van de training 
heeft u een persoonlijk actieplan opgesteld voor uw ontwikkeling. Gedurende 6 maanden na de training 

kunt u contact opnemen met de trainer voor aanvullende ondersteuning en E-coaching.  

 
Praktische informatie  

duur: 2 dagen 
tijden: 9.30 – 17.30 uur 

aantal deelnemers:  4 tot 8 deelnemers 

kosten: € 975,-  all in, exclusief BTW  
 


