Workshop visualiseren kun je leren: deel 1

Als trainer heb je in een groep te maken met verschillende leerstijlen en niveaus. Je hoopt dan ook dat wat
je vertelt ook blijft hangen. Een methodiek die daarbij kan helpen is hetgeen je vertelt te visualiseren, m.a.w.
het via beelden zichtbaar maken van gedachten. Als je dit in de praktijk wilt brengen, waar loop je dan tegen
aan?
Hoe zorg je er voor dat de besproken inhoud je raakt en blijft hangen, dat er na een paar weken nog steeds
over de training gesproken wordt? En hoe zorg je voor meer interactie ter plekke en achteraf?
Dat doe je door je training een boost te geven met beeld!




Visuele content wordt 600.000 x sneller verwerkt dan geschreven tekst.
Van de informatie die naar de hersenen wordt gestuurd is 90% visueel.
80% van wat we zien onthouden we.

Kortom: beeld (denken) zorgt voor helderheid, overzicht en…. actie!
We gaan tijdens deze training aan de slag met de volgende thema’s:
 Visualiseren is realiseren (waarom werkt het?)
 Life=live (Hoe pas je het toe?)
 Verleng de impact (Wat kun je er achteraf mee?)
In deze interactieve workshop neemt Gertjan van Rozendaal en Eva van den Dungen van Babbels in Beeld je
mee in de wereld van beeld. Na afloop ontvangen alle deelnemers een visual van deze sessie, die ter plekke
wordt gevisualiseerd.
Doelstellingen ten behoeve van deskundigheidsbevordering
 Het nader kennis maken met het denken in beeld.
 Je weet wat beeld doet en wat je ermee kunt bereiken.
 Je weet hoe je effectief kunt communiceren met beeld.
 Je hebt handvatten voor visuele werkvormen met meer effect.
 Je hebt een start gemaakt met je eigen beeldbank.

Programma
Tijd

Programma onderdeel

8.45
9.00
9.15
10.00
11.00
11.45
12.15

Ontvangst met koffie en iets lekkers
Korte introductie van de begeleider
Visualiseren is realiseren (waarom werkt het?)
Life=live (Hoe pas je het toe?)
Verleng de impact (Wat kun je achteraf mee?)
Korte nabespreking
Einde training

Praktisch:
Deze workshop wordt aangeboden via COMMbv onder ‘inhalen geboden’ van het register MZ opleiders.
Voor het volgen van dit programma wordt 1 PE toegekend. Je dient je vooraf aan te melden. De
bijeenkomst gaat door bij minimaal 7 - tot maximaal 15 deelnemers. Mochten er meer aanmeldingen zijn,
vinden er meerdere bijeenkomsten plaats. Je kunt je aanmelden bij COMMbv door een e-mail te sturen
naar marjan@commbv.nl. o.v.v. inschrijven datum, NAW- gegevens en telefoonnummer.
Als je je hebt aangemeld, gaan we er vanuit dat je ook deelneemt. Bij het niet verschijnen zonder je 24 uur
tevoren te hebben afgemeld, wordt € 100,= in rekening gebracht voor gemaakte kosten.
Meld je zo snel mogelijk aan voor deze bijeenkomst.
Vanwege het grote succes wordt deze workshop nogmaals gehouden op: 27 juni of 4 juli 2019.

Tijd: 9.00-12.15 uur
Locatie: in company COMMbv
Kosten: €100 per persoon.
De mogelijkheid bestaat dezelfde dag ook deel te nemen aan visualiseren deel 2.
Van 13.30 uur tot 16.30 uur. De kosten inclusief lunch bedragen dan € 185,00 per persoon.

Trainers: Gertjan van Rozendaal en Eva van den Dungen van Babbels in beeld

