
 

  

Training effectief vergaderen 

3 Workshops en 2 dagdelen begeleide intervisie 
 

Effectief vergaderingen leiden  
Hoe kom je tot besluiten die èn van hoge kwaliteit zijn, èn waar alle betrokkenen daadwerkelijk 

achter staan? Hoe stimuleer je dat teamleden naar elkaar luisteren, leren van elkaar, samen creatief 

worden? Ook als het spannend is. Dat ook het ‘gemor’ in de wandelgangen in de teamvergadering 

op tafel komt en je problemen samen oplost. 

Op deze training leert u werken met sociocratische besluitvormingstechnieken waarmee u het 

probleemoplossend vermogen van elke vergadering, groep of organisatie, sterk vergroot. 

Wat kunt u bereiken met deze cursus? 

+ Besparingen op vergadertijd tot wel 50% 
+ Daadwerkelijk commitment aan de 

 genomen besluiten bij alle betrokkenen 
+ Heldere, concrete en kwalitatief 

hoogwaardige besluiten 
+ Gelijkwaardigheid, verbinding, 

zelforganisatie 
 

Data, tijd & locatie  

Data trainingsdagen:  

Zie onze agenda voor de nieuwe data. 

 
Intervisiebijeenkomsten: 

De data worden in overleg met de 
deelnemers bepaald.  
Tijdstip van 10:00 tot 13:00 uur op het 

Sociocratisch Centrum te Rotterdam. 
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Programma 

Workshop 1: Effectiever leiden en organiseren 

van de besluitvorming 

 Besluitvormingsmethoden en hun 

effecten op gedrag 
 Vier basisregels voor doelgerichte 

besluitvorming en samenwerking 
 Betere besluiten, 100% draagvlak:  het 

consentbeginsel 

 Participatie bevorderen 
 

 

Workshop 2: Organiseren van effectieve 

samenwerking 

 Doelgericht vergaderen: het produceren 
van gedragen besluiten 

 Op een positieve en gedragen manier 
taken toebedelen: de sociocratische 

verkiezing 
 Efficiënt vergaderen: het onderscheiden 

van beleid en uitvoering 

 Sociocratische gespreksleiding 

 Oefenen als gespreksleider  

Workshop 3: De praktijk van het sociocratisch 

vergaderen 

 Uitwisselen van praktijkervaringen 
 Nadere verdieping in de theorie van het 

vergaderen en gespreksleiding 

 Een open en eerlijke communicatie 
stimuleren 

 Omgaan met de verschillende rollen in 
de vergadering 

 Omgaan met spanning: het leiden van 

het creatieve proces in de 
kringvergadering 

 Vastlegging van besluiten 
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Intervisie 

Om het toepassen van het geleerde in uw 
eigen praktijk tot een succes te maken 

volgen na de workshops 2 
intervisiebijeenkomsten van 3,5 uur elk. 

Daar kunt u met vragen terecht die naar 
aanleiding van de toepassing in praktijk 

zijn ontstaan. Bovendien leert u er van de 
praktijkervaringen van anderen. Naast het 
uitwerken en verdiepen van de in de 

basistraining behandelde thema’s komen 
tijdens de intervisie ook nieuwe 

onderwerpen aan bod, zoals: 
 leiden naar win-win besluiten; 
 omgaan met conflicten en weerstand; 

 het genereren van creativiteit; 
 het toegankelijk beheren van 

kringbesluiten. 
 
Voor wie 

Iedereen die vergaderingen leidt; 
leidinggevenden, voorzitters, 

scrummasters, gespreksleiders etc. 
 

 
 
 

 
 
 

 

Investering 

Gehele training (3 workshops  

+ 2 intervisiebijeenkomsten)  
(incl. cursusmateriaal, lunch, koffie/thee) 
 

€ 1.765,- p.p. voor bedrijven 

€ 1.465,- voor ZZP’ers 
€ 1.165,- voor particulieren 

 

 
Aanmelden 

Meld u aan via www.sociocratie.nl/agenda 

 
Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op  

www.sociocratie.nl of bel 010 - 452 32 89 
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