
VERGADERINGEN VOORZITTEN 

Als voorzitter van een vergadering kun je heel veel doen (en laten) om een 

vergadering actief en constructief te laten verlopen. De sfeer en kwaliteit verzorg 

je met zijn allen, maar als voorzitter heb je de taak om de deelnemers daarin 

verantwoordelijkheid te laten nemen.

Wij weten dat dat best een uitdaging kan zijn. Want niet ieder deelnemer is 

voorbereid, gemotiveerd of staat positief tegenover jou of het nut van het overleg.

OPEN TRAINING

CONSTRUCTIEF EN EFFECTIEF VERGADEREN
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In deze training leer je hoe je een topvoorzitter wordt. Een 

voorzitter die structureert, helderheid schept, acties en 

besluiten samenvat en aan tijdsbewaking doet.

Bijkomend voordeel: de notulist wordt er blij van, wat ten 

goede komt aan de kwaliteit van de verslagen.

INHOUD
• Wat doet een voorzitter allemaal wel of niet?

• Kaderzetting: helderheid brengen in het hoe en waarom van de 

vergadering.

• Verantwoordelijkheid delen en inbreng honoreren.

• Taal en toonzetting.

• Agenda: helderheid brengen in de bespreekpunten en de 

doelstelling per agendapunt.

• Fasen in besluitvorming (BOB), soorten besluiten en wanneer is 

het een besluit?

• Discussie starten, de vergadering leiden en afronden.

• De kracht van een goede samenvatting.

• Werken met eigen casuïstiek.

TRAINEN VOLGENS ORAKI
Ons rotsvaste geloof is dat iedereen meer kan dan hij of zij zelf 

denkt. We helpen jou om veilig uit je comfortzone te stappen. Dat 

doen we praktisch, persoonlijk, resultaatgericht en met een hoog 

doe-gehalte. Je krijgt veel ruimte om jouw praktijksituaties in te 

brengen en je eigen keuzes te maken (eigenaarschap). Wij trainen 

volgens het leerprincipe 10-20-70. Onze programma’s zijn 

veelzijdig en inspirerend. Want leren mag best leuk zijn. Toch?

VOOR WIE?
Deze training is bedoeld voor:

• beginnende voorzitters die zich op hun rol willen voorbereiden.

• voorzitters die vergaderingen leiden op intuïtie en 

boerenverstand en die zich er verder in willen verdiepen.

• voorzitters die het gevoel hebben aan ‘dode paarden te trekken’.

• gespreksleiders die veel te hard moeten werken, terwijl de 

uitkomst daar niet naar is.

• niet-voorzitters die kritiek hebben op voorzitters en die zelf 

overwegen die rol te pakken.

• voorzitters die moeite hebben om punten binnen de geplande tijd 

af te ronden.

• mensen die informeel gespreksleider zijn en daar bewuster en 

effectiever mee om willen gaan.

INTAKE
We inventariseren vooraf je motivatie, leerwensen en 
verwachtingen. Dat doen we schriftelijk. De trainer gebruikt deze 
input om focus in het programma aan te brengen.
Als we naar aanleiding van de intake vragen hebben, dan nemen 
we contact met je op. 
Heb je zelf vooraf nog vragen? Bel of mail ons gerust.
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TRAININGSDUUR EN DEELNEMERS
In één dag ben jij er helemaal klaar voor om een (steen)goeie 

voorzitter te worden.

Min. / max. aantal deelnemers: 4 - 10

AANPAK
Deze dag is een mix van interactieve theorie en praktijk. We geven je 

veel nuttige informatie, waarmee je direct aan de slag gaat door het 

voorzitten van een overleg praktisch te oefenen.

NA DE TRAINING

• Weet je hoe kaderzetting je helpt om de verantwoordelijkheid te 

delen en wat je daarvoor doet en laat.

• Weet je hoe je de agenda zodanig voorbereidt, dat de 

doelstellingen van elk agendapunt voor iedereen duidelijk zijn.

• Leid je de deelnemers door de fasen van besluitvorming heen en 

geef je helder aan wanneer een besluit een besluit is.

• Heb je zicht op wat jij kunt doen om anderen actief bij te laten 

dragen.

• Heb je ervaren welk rol taal speelt bij de toonzetting.

• Leid je discussies beter en rond je tijdig af.

EN HEB JE DEZE COMPETENTIES ONTWIKKELD

• Communicatie

• Gespreksbegeleiding

• Samenwerken
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ORAKI TRAINING & COACHING

Eemnesserweg 63A

3743 AE Baarn

035 - 626 74 84

info@oraki.nl

www.oraki.nl

INVESTERING IN JOUW VERGADERINGEN
De training: €400

Locatie en catering: €70

TOTAAL (excl. btw): €470

TRAININGSDATUM
Zie de website voor actuele data

LOCATIE

De training wordt gegeven in de regio Amersfoort.

De exacte locatie wordt ± 1 maand vóór de startdatum bepaald en 

met de deelnemers gecommuniceerd.

OPTIES BIJ DEZE TRAINING
• Coachingspakket (1-op-1 doorontwikkelen met je coach)

• Oefenlaboratorium (oefenen met trainingsacteur)

In-company maatwerk mogelijk.


