
 
 

 

Faciliteren van groepen  
Ontwerpen, voorbereiden en begeleiden van workshops  
 

PROGRAMMA 
 
0 (Self-)Assessment faciliteren 

Deelnemers vullen voorafgaand aan de training een self-
assessment in en schetsen welk type bijeenkomsten zij in 
hun werk willen kunnen faciliteren.  
Doel: kennisnemen van de belangrijkste competenties van 
de facilitator en formuleren van concrete leerdoelen voor 
de training. 
 

1 Startbijeenkomst training 
13.00 tot 17.00 uur 
Tijdens deze sessie van 1 dagdeel staat kennismaken 
centraal. Kennismaken met elkaar, met faciliteren (doen 
en theoretisch kader),met leerdoelen, programma en 
werkwijze. We formeren voorbereidingsgroepen rondom 
casuïstiek van deelnemers. 
 
Uitwerken eigen casus  
Tussen de startbijeenkomst en de tweedaagse training 
werken de deelnemers een programma en draaiboek voor een 
workshop uit. Met hun groepje stemmen zij (face to face 
of b.v. via  
Skype) af en geven ze elkaar feedback.  
 

2 Tweedaagse training  
Dag 1  
Start 9.00 
- Warming-up voor de training faciliteren. 
- Een goede voorbereiding is meer dan het halve werk. 

Draaiboeken onder de loep. Aandacht voor werkvormen, 
opbouw/volgorde, leerstijlen van deelnemers, 
energieniveau et cetera. Doel: inzicht in de 
belangrijkste ingrediënten en opbouw van een goed 
draaiboek. 

- Podium pakken. Spelen met de status die je, afhankelijk 
van de situatie, nodig hebt om de rol van facilitator 
te pakken en te krijgen. Aandacht voor non-verbale 
communicatie en stemtaal. Doel: ervaren van verschillen 
in status, inzicht in status (verhogen en verlagen). 
 



 

Lunch 12.30-13.30 
 

- Start van een workshop. Aan de slag met de eigen 
draaiboeken. Ieder oefent met de eerste vijf minuten 
van een workshop. Doel: weten hoe duidelijkheid te 
creëren en de juiste sfeer neer te zetten. 

- We need energy. Aan de slag met het zelf ontwerpen en 
uitvoeren van een energizer. Doel: energie opdoen én 
vaardigheid in ontwikkelen van een werkvorm. 

- Interventies doen. Een goed draaiboek is één, maar hoe 
houd je de groep op koers? Wat is een interventie, wat 
voor soorten interventies zijn er en wanneer en hoe zet 
je deze in. Doel: inzicht in niveaus van interveniëren 
en hun effect.  
Einde dag 1 rond 19.30u 
 
 

Dag 2 
- Start 9.00 
- Reflectie en oogsten leeropbrengst dag 1 
- Oefenen met faciliteren 

Aan de hand van de draaiboeken oefent iedere 
facilitator met eigen leerdoelen, dit doen we 
gedeeltelijk in twee groepen, zodat iedereen ruim aan 
de beurt komt.  
Aan de hand van casuïstiek uit de eigen praktijk staan 
drie thema’s/doelen centraal: 

o Het ontwikkelen van ideeën met een groep. Doel is 
dat deelnemers in staat zijn in en met een groep 
nieuwe invalshoeken, ideeën en oplossingen te 
genereren.  

o Het leiden van een groepsgesprek. Doel is dat de 
deelnemers een gesprek op gang kunnen brengen, 
kunnen structureren en afronden.  

o Het omgaan met weerstand. Doel is dat deelnemers 
in staat zijn weerstand te herkennen en benutten 
en verschillende interventies kunnen inzetten.  

- Lunch 12.30 tot 13.30 
- Vervolg oefenen 
- Afronden van de training 

o In voorbereidingsgroepen uitwisselen van 
leeropbrengst, 

o Definiëren van acties voor de praktijk 
o Evaluatie en einde training 17.00 


