Praktische vergader-coaching
Kort en effectief vergaderen, dat wil iedereen. En toch gebeurt het zo weinig. De vergadering begint te laat met te
veel mensen en gaat over alles behalve de afgesproken agenda. Besluitvorming en duidelijke acties laten dus te
wensen over. Uiteindelijk loopt u met een ontevreden gevoel en weinig energie naar buiten. Iedereen wil het anders
maar hoe te beginnen?

DE VERGADER-COACH VAN 1UUR.NU...

resultaat door korte leerinterventies op maat. Kennis én vaardigheden

leert u met uw team korter en effectiever vergaderen. De Vergader-Coach

worden tijdens het werk aangeleerd, ondersteund met praktische tips

begeleidt drie reguliere vergaderingen en bereidt deze samen met u voor.

en tools. Afgestemd op individuele behoeften van medewerkers, met

U krijgt persoonlijke feedback direct na afloop. Een praktische vergader-

impact op de professionaliteit van de hele organisatie.

checklist wordt voor u op maat gemaakt en geeft houvast voor volgende

Leren met 1uur.nu: praktisch, persoonlijk, effectief!

vergaderingen. Met een minimaal beslag op uw tijd krijgt u direct inzicht
in wat effectiever kan. Zo leert u vaardigheden die vergaderingen weer

VERGADERINGEN…

productief en dynamisch maken. Deelnemers zijn meer betrokken en dra-

• duren zolang als nodig dus niet standaard 60 minuten;

gen actiever bij aan het resultaat. U en uw team behalen uren tijdswinst.

• zijn voorbereid en startklaar met een duidelijk doel;
• bestaan uit een minimale bezetting met rolverdeling;

DIRECT RESULTAAT DOOR ANDERS TRAINEN…

• hebben agendapunten met elk één eigenaar;

met de coaches van 1uur.nu. Niet klassikaal of digitaal, maar met

• vallen niet in herhaling en leveren energie op.

persoonlijke aandacht, op de werkplek en in de praktijk. U boekt direct

Goed vergaderen is niet makkelijk, maar het is te leren!
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EEN MAATWERK PROCES…

EXTRA RENDEMENT VOOR DE WERKGEVER…

ontzorgt uw organisatie in vier stappen, die beperkte tijd vragen van

is het inzetten van de Vergader-Coach bij meerdere teams. Dan is

de voorzitter en het team.

namelijk al snel een effectievere vergaderstijl ingevoerd voor uw hele
organisatie. Zo dragen we bij aan een productieve werkcultuur. Zet
de Vergader-Coach van 1uur.nu in.
VOORDELEN OP EEN RIJ…

Een gerichte intake geeft inzicht in de knelpunten en behoeften.
We plannen drie vergaderingen in, die we samen voorbereiden. Na
elke vergadering krijgt de voorzitter persoonlijke terugkoppeling

VOORZITTER:

DEELNEMER:

ORGANISATIE:

met tips en middelen aangereikt. Deze verwerken we in een

persoonlijke effectiviteit,

structuur, betere besluit-

hoger rendement, effectieve

maatwerk vergaderchecklist, ter ondersteuning van persoonlijke

actieve deelnemers

vorming, tijdwinst

vergaderingen, energie

aandachtspunten. Zo worden vaardigheden snel en praktisch
aangeleerd én geborgd.

De Vergader-Coach van 1uur.nu…
Omdat vergaderen energieker kan!
Meer weten? Bel ons op!
Bas van Gool 06 5138 1687 of Bas van Leur 06 5532 0693
Kijk op www.1uur.nu of mail info@1uur.nu
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