Workshop visualiseren kun je leren, deel 2

Vorig jaar hebben we kennis gemaakt met de eerste workshop, visualiseren kun je leren. Daar hebben we
aandacht besteed aan het vertalen van je gedachten in beeld. Al snel werd duidelijk dat iedereen het kan, als
je maar oefent! Op verzoek van de deelnemers komt er een vervolg op deze workshop, waarin we uiteraard
gaan oefenen en een verdiepingsslag gaan maken met hoe je beeld nóg beter kunt inzetten in je
programma’s, presentaties en/of verslaglegging. Ook gaan we in op het uitwerken van bepaalde thema’s in
beeld.
Hoe zorg je ervoor dat programma’s of presentaties beter blijven hangen? Hoe zorgen we ervoor dat onze
programma’s zich onderscheiden van de overige aanbieders? En hoe zorg je voor meer interactie met de
deelnemers, ter plekke én achteraf?
Dat doe je door je trainingen 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!
Afhankelijk van wat er speelt in de groep, gaan we actief aan de slag met thema’s als:





Visueel communiceren met de bestuurder
Visueel communiceren met de achterban
Visueel vergaderen
Visueel plannen

In deze interactieve workshop nemen Gertjan van Rozendaal en Eva van den Dungen van Babbels in Beeld je
mee in het inzetten van beeld bij verschillende methodieken. Na afloop ontvangen alle deelnemers een visual
van deze sessie, die ter plekke wordt gevisualiseerd.
Doelstellingen ten behoeve van deskundigheidsbevordering
 Oefening baart kunst
 Je weet hoe je visuals kunt toepassen in werkvormen
 Je weet hoe je visuals kunt toepassen in je programma’s
 Uitbreiding van je eigen beeldbank
 Je weet hoe je effectief kunt communiceren met beeld
 Tijdsbesparing bij het maken van programma’s, presentatiemiddelen en verslagen

Programma
Tijd

Programma onderdeel

13.15
13.30
13.45
14.30
15.15
16.00
16.30

Ontvangst met koffie
Korte introductie van de begeleider
Terugblik en inventarisatie
Actuele WOR gerelateerde onderwerpen visualiseren
Visueel communiceren met bestuurder en achterban
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. Deze workshop wordt in principe 2
keer gegeven. 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 1.
Van 9.00uur tot 13.15 uur. De kosten inclusief lunch bedragen dan € 185,00 per persoon.

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

