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TRAINING GESPREKSLEIDERS

*Vooraf krijgen alle deelnemers per mail een intakeformulier
toegestuurd om te inventariseren wat hun ervaring is met het
leiden van gesprekken en wat hun persoonlijke leerdoelen bij de
training zijn. Daaropvolgend kan het programma worden
aangepast om beter aan te sluiten bij de groep.
Dagdeel 1

Op een podium staan
Sprekers aankondigen
Interviewtechnieken: charmant onderbreken, koers van het
gesprek wijzigen
Tijdens de eerste trainingsdag ligt de nadruk op de
basisvaardigheden voor het leiden van een publieksgesprek. Na
een voorstelronde waarin de deelnemers hun eigen leerdoel
beschrijven, gaan we aan de slag. In de eerste oefening kondigen
deelnemers elk een fictieve bijeenkomst aan met de eerste
spreker. Ze krijgen daarbij tips over houding, formulering en het
omgaan met podiumstress. De tweede helft van de bijeenkomst
richt zich op het modereren van een tweegesprek. Deelnemers
oefenen op de 2 trainers die het de deelnemers nadrukkelijk
moeilijk maken.

Dagdeel 2

Reflectie
Voorbereiden van een gesprek
het diepte-interview
De tweede trainingsdag begint met een korte terugblik op de
eerste training. Vervolgens leggen de trainers uit hoe je een goed
gesprek voorbereidt: welke vragen stel je centraal? Wat verwacht
je dat de gast vertelt? De groep wordt opgedeeld om een diepteinterview voor te bereiden. Hiervoor is een externe spreker
uitgenodigd. In de tweede helft van de bijeenkomst oefenen de
deelnemers op de spreker met het oefenen van een voorbereid
diepte-interview over een door henzelf gekozen onderwerp. Ze
krijgen feedback van de spreker, trainers en van de andere
deelnemers.
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Dagdeel 3

Panelgesprek
Zaalparticipatie
In de derde bijeenkomst oefenen de deelnemers met het voeren
van een panelgesprek met 2 of 3 deelnemers. Daarnaast krijgen de
andere deelnemers een publieksrol met specifieke opdrachten.
Het idee van de laatste trainingssessie is het zoveel mogelijk
benaderen van realistische condities van het voeren van een
publieksbijeenkomst. De opzet, het onderwerp en de gasten van
het panelgesprek worden daarom gekozen in nauw overleg met
de deelnemers of opdrachtgever.
Terugkoppeling

De meeste terugkoppeling ontvangen deelnemers tijdens de
training. Delen van de oefeningen zullen worden opgenomen..
Deelnemers krijgen hun eigen filmpjes na afloop toegestuurd,
zodat ze deze kunnen terugkijken. Na afloop van de training
ontvangen alle deelnemers een korte persoonlijke evaluatie.

Kosten
Standaard trainingstraject (3 trainingsdagen van 3 uur)
Maximaal 6 deelnemers (1 trainer) 3200 EUR excl. BTW
Maximaal 12 deelnemers (2 trainers) 5000 EUR excl. BTW
Prijs losse deelnemer 600 EUR excl. BTW

Intensieve training (1 trainingsdag van 2X3 uur)
Maximaal 6 deelnemers (1 trainer) 1600 EUR excl. BTW
Maximaal 12 deelnemers (2 trainers) 2500 EUR excl. BTW
Prijs voor een losse deelnemer 300 EUR excl. BTW
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