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Van saai naar super
Vorm

4 uur durende workshop

Indeling

• 50% training input en discussie
• 50% praktische activiteiten en groepswerk

Deelnemers

Maximaal 20

Resultaten

 ernieuw en verfris jouw manier van vergaderen zodat het
V
niet tegen je werkt maar zorgt voor productief momentum!

Voordelen

• Tips, trucs en tactieken voor het verbeteren van je vergaderingen – geïnspireerd door de
9 eigenschappen van een Productiviteits Ninja™
• Een ‘Vergader protocol’ waar het hele team aan heeft bijgedragen,
met praktische afspraken voor een betere vergadercultuur
en manier van werken.

Overzicht
BEST

Ga eens na hoeveel uur we met z’n allen aan vergaderen besteden! Zou het niet
geweldig zijn als iedere vergadering kort, krachtig en gericht zou zijn – waar
informatie gedeeld wordt, beslissingen worden genomen en acties geïdentificeerd
worden – zonder dat er zoveel vergaderingen gehouden worden of dat ze zo lang
duren!
Iedere vergadering is eigenlijk een kostbare gelegenheid om onszelf en elkaar te
verrassen met hoeveel we gezamenlijk kunnen bereiken.
We zullen gebruik maken van de 9 eigenschappen van een Productiviteits Ninja om
de manier van vergaderen te veranderen Je zult specifieke manieren identificeren
waarop je team deze eigenschappen kan implementeren.
Deze workshop geeft je de kans om na te denken over wat een vergadering
effectief, productief en leuk maakt en het geeft je de ideeën en de tools om dat
voor elkaar te krijgen.

SELLER

n
niet allee
Neem het
an...
van ons a
eën
tips en ide
e
d
Ik vond
van
oorzitten
over het v
het
dering en
een verga
rg
n doelen e
stellen va
r
e
k
e
z
a dit
goed. Ik g
!
e
toepass n
ES - NFU
FAY J O N

Resultaat
Een ‘Vergader protocol’ voor jouw organisatie of team om de
vergadercultuur en productiviteit te verbeteren, stress te verminderen
en een gevoel van productief momentum te ervaren.
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Voor wie?

Wat ga je doen?

Het is voor iedereen die een vergadering voorzit,
organiseert of eraan deelneemt! Onze aanpak betrekt
het hele team bij het creëren en het houden van
vergaderingen zoals een Ninja dat zou doen – dit is niet
alleen de verantwoordelijkheid van de voorzitter en de
notulist. We zullen met jouw team samenwerken om de
onderliggende vergadercultuur binnen jouw organisatie
te bekijken en te verbeteren zodat jouw vergaderingen
weer leuk zijn!

((Werk samen, met de hulp van de Productiviteits
Ninja, om na te denken over de bestaande
vergadercultuur (zowel datgene wat goed gaat als
datgene wat minder goed gaat) en identificeer de
gebieden die verandering nodig hebben.

Wat leer je?

((Werk samen om een ‘Vergader protocol’ te
ontwikkelen en help je team om jouw vergaderingen
weer leuk te maken!

((Rust en Kalmte: Het creëren van vergaderingen met
aandacht voor focus, waar iedereen bij betrokken is
zodat ze samen het beste werk kunnen doen.
((Meedogenloos: Reduceer de overvloed aan
vergaderingen en daarmee ook het overweldigende
gevoel van een te veel aan vergaderingen en zorg
ervoor dat bestaande vergaderingen volgens de
juiste banen en op tijd verlopen.
((Weet wapens te hanteren: De beste Ninja apps
en tech en hoe je ze kunt gebruiken om geweldige
vergaderingen en succesvolle opvolging te creëren
en ondersteunen.
((Onzichtbaar en gebruikt camouflage: Hoe je
jouw vergadering en deelnemers kunt beschermen
tegen afleidingen en onderbrekingen en hoe je voor
iedereen de juiste omgeving en mogelijkheid kunt
creëren, zodat ze hun beste werk samen kunnen
verrichten.

((Gebruik alle 9 eigenschappen van een
Productiviteits Ninja om de specifieke praktische
veranderingen, tactieken en verbeteringen te
identificeren.

((Dit document zal alle ideeën en afspraken van
jouw team vastleggen, zodat ze gedeeld kunnen
worden met anderen binnen de organisatie, denk
bijvoorbeeld aan het inwerken van een nieuwe
medewerker.

Praktische vereisten
Deze workshop vereist een vergaderruimte met tafels
(de voorkeur gaat uit naar groepjes van 6-7 personen).

Technische vereisten
Een projector of digitaal TV scherm voor de presentatie
van de trainer.

((Niet alledaags: Hoe een Productiviteits Ninja
spelenderwijs met de hulp van ‘gamification’
vastgeroeste gewoontes aan de kaak kan stellen en
vergaderingen weer leuk kan maken
((Behendig: Hoe je momentum kunt creëren en hoe je
jouw vergaderingen flexibel kunt houden – plus hoe
je op het onverwachte kunt reageren en wat je kunt
doen wanneer dingen niet meer volgens de planning
dreigen te verlopen.
((Zelfbewust: Het is belangrijk om te reflecteren op je
manier van werken en op het werk moet gebeuren
((Goed voorbereid: Waarom voorbereiding zo
belangrijk is voor het succes van vergaderingen en
de kosten als je dit verwaarloost. Hoe je de beste
fysieke omgeving kunt creëren voor je vergadering
en dat mensen arriveren om hun beste werk te
leveren.

Praat mee…

((Geen superheld: Het is belangrijk om een
vergadercultuur te creëren die uitdagend en
inspirerend is en die momentum creëert in plaats
van een bron van irritatie, afleiding en weerstand te
zijn.
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