
 

 

 



 

 

Dit motto past uitstekend bij onze missie: de professionele werkvloer leuker én effectiever 

maken door het inzetten van creatieve en activerende werkvormen in online en offline sessies. 

Want… het kan écht anders! Meer plezier, meer interactie en daardoor meer effectiviteit! 

 

 

 

Maar hoezo dan? 

10%. Dat is grofweg het percentage van  

de geboden inhoud die we onthouden bij 

meetings, trainingen of workshops. Dat  

is ontzettend zonde. Iedere bijeenkomst 

heeft namelijk een doelstelling te behalen. 

Of dat nu is dat de deelnemers iets leren, 

geactiveerd worden om iets te doen of 

simpelweg elkaar beter leren kennen.  

En.. online komt er nóg meer bij kijken! 
 

 

Dit kan ook anders. Door het aanbieden van dezelfde inhoud maar dan op  

een creatievere of actievere manier (lees: middels werkvormen) krijg je een  

heel ander (en vaak beter!) resultaat.   

 

• Meer verbinding en een veilige sfeer tussen de deelnemers  

• Meer ontspanning of waar nodig juist meer (positieve) energie  

• Een alerter brein, klaar om informatie op te doen of tot  

creatievere/innovatievere ideeën te komen      

 

 

Volg onze direct toepasbare tips, gebruik werkvormen en maak (online) 

trainingen, vergaderingen en meetings effectiever én leuker! Ervaren hoe?  

Laat ons binnen jouw organisatie jouw medewerkers leren hoe zij meetings  

en sessies organiseren waar hun deelnemers blij van worden (en zij zelf ook;) 

 

 

 

 

 



 

Een bezoek van ons zit vol energie, dynamiek en  

enthousiasme. Naast de cruciale basistips van het (online) 

faciliteren/lesgeven/trainen staat iedere sessie bol van het  

ervaren, toepassen én doorleven van werkvormen.  

 

• Kennismakers 

• Energizers 

• Stimulators van creativiteit 

• Effectiever vergaderen 

• Interactie-stimulators 

• Verbinders 

• Samenvatters 

• Evaluatievormen 

• Afsluiters 

 

Met alle tips, tools en werkvormen hebben jouw medewerkers altijd iets bij de hand om hun 

(online) sessies leuker én effectiever te maken. Voor de deelnemers én voor zichzelf. 

 

Alles wat we doen hangen we op aan onze eigen ontwikkelde  

methodiek ‘de PREI-piramide’. Hét toetsinstrument voor  

impactvolle sessies. Hoe uitgebreider je geboekte sessie,  

hoe meer facetten van de PREI-piramide aan bod zullen  

komen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

45/90 min | 2-1500 deeln. 

1-2 dagen | 6-30 deelnemers 

+/- 3 mnd | 8-16 deelnemers 

Nader te bepalen,  

alles is mogelijk 

6 uur | 30 deelnemers 3 uur | 40 deelnemers 



 

Er is veel mogelijk. Van standaard-van-de-plank tot maatwerk. De keuze is afhankelijk van de 

doelstellingen en het beschikbare budget van je organisatie. 

 

 

A. Een online Werkvormenfeestje!  

Zoek je een energieke, online sessie waarin er volop activerende 

werkvormen de revu passeren? Ons werkvormenfeestje 

behandelt naast talloze werkvormen ook de basistips van online 

faciliteren en het werken met een digitaal whiteboard. Je 

medewerkers worden in korte tijd klaargestoomd om meer 

dynamiek in hun sessies te kunnen stoppen.  

 

 
B. Een online/offline Werkvormendag!  

Een hele dag online, kan dat? Jazeker! Wij nemen jou van 10 tot  

16 uur mee in de wereld van online facilitatie. Je gaat talloze,  

direct toepasbare werkvormen ervaren, je gaat actief aan de slag  

met diverse online tools, digitaal whiteboard én we gaan de  

breinen kietelen met een masterclass naar keuze. Wij laten zien  

dat online meeten, trainen of lesgeven óók actief en leuk kan zijn.  

Optioneel kan er naar iedere deelnemer een materialenpakketje  

worden verstuurd zodat men hiermee tijdens én na deze dag direct  

mee aan de slag kan.  

 

Keuze uit masterclasses: 

• Creatief denken; brainstormen is dé manier om ideeen en oplossingen te vergaren voor 

(complexe) vraagstukken. Maar hoe pak je dat nou gedegen aan? Leer van Hanneke Geurts hét 

stramien en diverse creatieve technieken die wél tot resultaat leiden. 

• Presentatiekracht (met een vleugje TED); TEDx spreker Kim Hendriks leert jou om van iedere 

presentatie een overtuigende presentatie te maken. Geschikt voor mensen die regelmatig 

vergaderingen leiden, presentaties geven of sessies begeleiden. 

• Pitchtraining; Kim Hendriks leert je op een leuke manier hoe je jezelf én je organisatie kunt 

pitchen waardoor je iedereen enthousiast krijgt.  

• Online facilitatie; een goeie meeting/sessie vormgeven? Leer dé do’s en dont’s waardoor jij per 

direct effectievere sessies gaat voeren. Volop direct-inzetbare tools, tips en tricks, passend bij jouw 

rol. 

NB: Andere behoeften of ideeën? Wij beschikken uit een breed netwerk van workshopgevers. 

 

Liever fysiek samenkomen? Dat kan ook! Samen kiezen we een geschikte ruimte waar we onze 

actieve Werkvormendag kunnen uitvoeren (we hebben natuurlijk flink wat beweegruimte nodig).  



 

C. Een kort maar krachtige interactieve (online) workshop 

In een tijdsbestek van 45 tot 90 minuten zorgen we voor een sterke, interactieve sessie (vaak 

ingepland als onderdeel van een grotere bijeenkomst) gericht op het onderwerp van jullie keuze. 

De kracht van plezier? Meer interactie in je sessies? We denken graag mee over een passende 

invulling. 

 

 

D. Training dynamisch faciliteren:  

Op een blended manier, dus met online en offline sessies, nemen wij een groep van 8 tot 16 

collega’s mee in het leren faciliteren van online en offline bijeenkomsten. Van voorbereiding, via 

sessiedesign naar uitvoering. Alles komt aan bod in deze training die we uitvoeren in een periode 

van circa 3 maanden tijd. Ervaren, leren én oefenen! 

 

 

E. Teambuilding / DISC-o-theek 

Onze DISC-o-theek is een teamdag gebaseerd op de kleurentheorie DISC. Op een laagdrempelige, 

ludieke wijze (lees: lego, wasknijpers en zelfs onze silent disco-set) gaat ieder z’n eigen 

‘kleurenprofiel’ ontdekken om vervolgens te horen waar deze voor staat en hoe dit zorgt voor een 

eigen manier van denken, handelen en communiceren. Optionele casuistiekbespreking zorgt voor 

nog meer inzicht in jezelf en je collega’s. Het snappen van elkaar en het benutten van elkaars 

kwaliteiten zorgt ervoor dat je als team groeit en sterker staat.  

 

 

 

F. Maatwerk:  

Een team- of studiedag? Een kickoff? Een brainstorm?  

Een netwerkbijeenkomst? Niets is te gek! Wij ontwerpen en 

faciliteren een of meerdere sessies waarin energie, plezier én 

effect centraal staan! 

 

 

 

Voor meer informatie over ons aanbod, kijk op www.sessiemakers.nl of plan een digitaal 

kennismakingsgesprek.  

 

Wat zeggen eerdere deelnemers? 
  

“Superinspirerend, een dag met een lach!” 

“Mooie werkvormen! Praktisch en direct toepasbaar in onze organisatie!” 

“Ik stap eindelijk de drempel van het online faciliteren over. Ik heb zin om er iets tofs van te maken!” 

 

http://www.sessiemakers.nl/


 

 

 

Wij zijn Hanneke Geurts en Kim 

Hendriks. Samen met het 

Sessiemakersteam trekken  

wij door het land om professionals 

en organisaties de kracht van 

‘professioneel spelen’ te laten 

ervaren. Zowel offline als online! 

 

Vragen of kennismaken?  

Stuur een mailtje naar 

hallo@sessiemakers.nl 

of bel met Kim op 06-4209 4201. 

Doen hoor! 

 

 

 

Een greep uit de organisaties waarmee wij hebben mogen werken: 

 

 

 

 


