
 

 

 

 

 

 

 

Onze in-company mogelijkheden! 
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NEVER EVER UNDERESTIMATE THE IMPORTANCE OF HAVING FUN 
 

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, 

gemotiveerd of geactiveerd worden of 

simpelweg elkaar beter leren kennen.  

 
 

 

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

een creatievere of actievere manier (lees: middels activerende 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  

• Meer stem aan álle deelnemers (in plaats van alleen de ‘loud minority’)    

• Meer alert brein: klaar om leren, creëren en/of innoveren   

• Meer structuur en kaders om effectief in te kunnen werken 

• Meer dynamiek waardoor deelnemers aangehaakt blijven 

 

 

Volg onze direct toepasbare tips, gebruik werkvormen en maak sessies effectiever 

én leuker! Hoe? Laat ons binnen jouw organisatie jouw medewerkers leren hoe zij 

trainingen, meetings en bijeenkomsten organiseren waar hun deelnemers blij van 

worden (en zij zelf ook;) 

 

    Geen zin om te leren? Laat ons dan je sessie ontwerpen en faciliteren. 
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Interactieve lezing 
30/60 min | onbeperkt 

 

teambuilding 
Disc-o-theek 

1-2 dagen | 6-30 deelnemers 

 

Training brainstormen 
3 dagen | 6 - 12 deelnemers 

 

Sessie op maat 
Laat ons jouw sessie ontwerpen  

en faciliteren  

 
Activerende workshops 

3 uur | 6 – 20 deelnemers 

 
 
 

Werkvormendag 
6,5 uur | 6 - 12 deelnemers 
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EN nu concreter 
Er is veel mogelijk. Van standaard-van-de-plank tot maatwerk. De keuze is afhankelijk van de 

doelgroep, leerbehoefte en het beschikbare budget van je organisatie.  

 

 

A. Een Grote Werkvormendag (online/offline) 

Al honderden professionals gingen jullie al voor in het volgen van onze 

inmiddels welbekende Werkvormendag. Tijdens deze zeer actieve 

en inspirerende dag ga je talloze, direct toepasbare werkvormen 

ervaren. Maar niet voordat je onze Piramide van PREI hebt gezien. 

Deze laat jou snappen waarom het inzetten van activerende 

werkvormen écht werkt voor de effectiviteit van sessies. 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.  

Inclusief 52-werkvormen e-book. 

 

Een Werkvormendag van ons zit vol energie, dynamiek en  

enthousiasme. Je ervaart tal van: 

 

• Kennismakers 

• Energizers 

• Stimulators van creativiteit 

• 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. 
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Onze PREI methodiek 
Alles wat we doen hangen we op aan onze eigen ontwikkelde  

methodiek ‘de PREI-piramide’. Hét toetsinstrument voor  

impactvolle sessies wat jou als professional hét geheugensteuntje  

geeft om voortaan méér te halen uit je meetings en  

sessies. 

 

Yes, borging met het bedrijfsbord! 
Het enthousiasme is aangewakkerd, de eerste stappen zijn gezet. Wil je dat je medewerkers 

écht doorpakken? Laat ze stoeien, struikelen, leren en groeien. Wij kunnen hierbij 

ondersteunen met een heus bedrijfsbord. 1 maand lang krijgen alle medewerkers toegang tot 

dit bord waarop vanalles te brengen en te halen is: 

• Q&A: wij antwoorden op vragen die worden ingebracht. “Hoe zet ik ook alweer een 

filmpje op Miro?” “Wat doe je als mensen technische problemen hebben?” Wij geven 

direct advies, eventueel inclusief screenshots of video-instructie. 

• Casusbespreking: wij geven advies op jullie casussen. “Wat is een goeie opener voor 

deze teammeeting?” “Welke werkvorm adviseer je rondom deze presentatie?”  

• Succes- en faalplaats: help en inspireer elkaar door het delen van je successen en 

mislukkingen. Want juist door hierop te reflecteren zet je (samen) stappen. 

• Oproepjesmuur: initieer oefenmomenten en vraag hulp of ondersteuning aan je 

collega’s. 

De kosten voor deze a-synchrone ondersteuning-op-afstand zijn €1250,- excl btw. Voor dit 

bedrag krijgen alle deelnemers een maand lang toegang tot het whitebord (in Miro) en 

ontvangen jullie na afloop een PDF van het bord waarna jullie zelf kunnen bepalen of en hoe 

jullie de implementatie en borging voortzetten. 

 

 

 

B. Een interactieve thema-workshop  

Wil je jouw medewerkers in korte tijd inspireren en activeren? 

Boek dan een van onze interactieve workshops. We hebben 3 

smaakjes, lees gauw verder. 
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1. Workshop activerende werkvormen 

Zoek je een energieke sessie waarin er volop activerende werkvormen de revue passeren? Deze 

workshop gaat in op de belangrijkste pijlers voor een actieve meeting of sessie. Naast het beleven 

van vele direct-toepasbare werkvormen ervaar je ook hoe je effectief gebruik kunt maken van 

laagdrempelige tools om de effectiviteit van bijeenkomsten te vergroten. Je medewerkers worden 

in korte tijd klaargestoomd om meer méér te halen uit hun sessies en meetings.  

Inclusief e-book met werkvormen. 

 

2. Workshop digitale tools 

De mogelijkheden om ook online interactie en afwisseling te creëren zijn eindeloos. En niet zo 

moeilijk als dat dit misschien lijkt. Wij nemen jullie in een afwisselende sessie mee langs de 

mogelijkheden van het multifunctionele whiteboard Miro, de onwijs handige digitale flipovervellen 

van Jamboard en de (nieuwe) functionaliteiten van Mentimeter.  

 

In deze sessie krijgen deelnemers de ruimte om enkele werkvormen te ervaren, te zien hoe deze 

gemaakt worden in bijbehorende tool én gaan ze er zelf mee oefenen. Na de sessie zijn de eerste 

digitale stappen gezet en is er vertrouwen om volop te gaan experimenteren met verdere 

mogelijkheden. Inclusief e-book met templates en tutorials. 

 

3. Workshop Sessiedesign 

Als werkvormen de ‘ingrediënten’ zijn dan is sessiedesign ‘het recept’. Hoe combineer je 

ingrediënten tot een maaltijd die lekker en voldoenend is? Dat leren deelnemers in de workshop 

Sessiedesign.  

• Wat is de opbouw van een gedegen sessie? 

• Hoe creëer je een sfeer van verbinding in de groep? 

• Hoe zorg je voor een goede verdeling tussen inhoud en vorm? 

• Hoe houd je de energie in balans? 

• Hoe borg je dat deelnemers ook écht iets gaan doen met het gehoorde en/of geleerde? 

Deze en nog veel meer vragen komen aan bod. Daarnaast is er ruimte voor casusbespreking.  

Inclusief e-book met templates en voorbeelden. 

  

 

C. Een kort maar krachtige interactieve (online) lezing 

In een tijdsbestek van 30 tot 60 minuten zorgen we voor een sterke, 

interactieve lezing (vaak ingepland als onderdeel van een grotere 

bijeenkomst) gericht op het onderwerp van jullie keuze. De kracht van plezier? 

Meer interactie in je sessies? Nooit meer saaie meetings? We denken graag 

mee over een passende invulling. 

 

 

 



 

www.sessiemakers.nl 

D. Training Brainstormen  

Brainstormen. In iedere organisatie gebeurt het wekelijks, zo niet dagelijks. 

Want wil je veranderen of groeien, dan vraagt dit om goeie ideeen. En dus 

wordt er gebrainstormd. En soms gaat dat goed, maar meestal kan dat een 

stuk beter. Want écht goed brainstormen (lees: tot écht goeie ideeen komen), 

dat vraagt wat. In onze training leer je de stappen, principes én creatieve 

werkmethoden om te komen tot haalbare ideeen mét draagvlak. Van 

vraagstelling, via divergeren naar convergeren. Maar dan zoals het moet. 

Inclusief digitale brainstormbundel met stappenplan en creatieve brainstormtechnieken.  

 

 

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 casusbespreking zorgt voor 

nog meer inzicht in jezelf, je collega’s en herkenbare situaties. 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 kick-off? Een brainstorm?  

Een netwerkbijeenkomst? Niets is te gek! Wij ontwerpen en faciliteren 

sessies waarin energie, plezier én effect centraal staan! 

 

Samen de mogelijkheden verkenne? Stuur gauw een mail naar 

hallo@sessiemakers.nl of bel ons op 085-0600 942.  

 

 

Een greep uit de organisaties waar wij sessies voor hebben mogen ontwerpen en faciliteren: 
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Wat zeggen eerdere deelnemers? 
  

“Veel online trainingen gevolgd maar deze sprong eruit. Vlot, gemotiveerd, hoog tempo zonder dat het storend 

was.” 

 

“Beide trainers weten waar ze mee bezig zijn. Uitstekende kennis en ze spelen goed op de verschillende situaties 

in.” 

 

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

 

“We zijn erg enthousiast over onze heidag. Het is zo fijn hoe je verbinding hebt weten te creëren. Dat was voor 

mij, naast de inhoudelijke uitkomst, de meest waardevolle opbrengst van de dag.” 

 

 

 
OVER SESSIEMAKERS 
Sessiemakers ontwikkelt en 

faciliteert bijeenkomsten met een 

duidelijke doelstelling (o.a. 

teamdagen, design thinking en 

facilitatietraining).  

 

En dat doen we op onze eigen, 

onderscheidende manier: we 

stimuleren energie, onderlinge 

verbinding en dialoog. Inmiddels 

trekken wij met Team Sessiemakers 

door het hele land om kleine en 

grote organisaties te ondersteunen.   
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Over de facilitators 
 

Hanneke Geurts en Kim Hendriks zijn 

echte verbinders! Ze verbinden, ieder 

vanuit hun eigen kwaliteiten, collega’s aan 

elkaar, theorie aan praktijk en kennis aan 

creativiteit. Met hun aanstekelijke 

enthousiasme weten ze iedere training tot 

een klein feestje te maken zonder de 

doelstellingen uit het oog te verliezen.  

 

Vragen of kennismaken?  

Stuur een mailtje naar 

hallo@sessiemakers.nl 

of bel op 085-0600 942. Doen hoor! 
 

 

 


