TRAININGEN

Klik op de post-its voor
meer informatie

Professionaliseer jezelf in (visueel) faciliteren

Leiderschap in meetings
Leer workshops, conferenties en trainingen te leiden
met meer energie, plezier en resultaat
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Een dag
vol werkvormen

Meetings leiden
met veerkracht

25 werkvormen in alle fasen in
meetings: opstarten, brainstormen,
selecteren, afronden, etc. Slim
werkvormen kiezen.

Leer over jezelf, groepsdynamiek en
hoe hier wendbaar mee om te gaan.
Bereik meer flow in het
groepsproces.

1 dag

2 dagen

1 dag

Visueel Communiceren & Faciliteren
Haal het beste uit visualisatie in meetings, coaching, conferenties en trainingen

Visueel
communiceren

Visuele
werkvormen

De basistraining voor zakelĳk
tekenen en als voorbereiding op de
visuele toepassingstrainingen.

Direct toepasbare werkvormen voor
visueel presenteren en
brainstormen. Voel je comfortabeler
bĳ het tekenen in teams.

1 dag

1 dag

Visueel
samenwerken in
Agile en Scrum
Agile werken vraagt om
visualisatie!
Leer werkvormen, visu
ele tips en
tricks voor effectief sam
enwerken
door visualsatie.
1 dag

Visuele werkvormen
in Lean
i.s.m. Lean Six Sigma Partners

Leer visueel teams te begeleiden bĳ
het samen creëren van onder meer
process flows, en andere bekende
Lean visuals.

Visueel
faciliteren

Sketchvideo's maken
met VideoScribe

Dé deep-dive training in visueel
faciliteren. Live tekenen, visueel
presenteren, visuele templates en
digitaal tekenen.

Breng de essentie van je
boodschap in een animatievideo
waarin de plaatjes live ‘getekend’
worden.

3 dagen

2 dagen

1 dag
Met training Visueel
Communiceren heb de
beste basis voor de andere
visuele trainingen.

Teambeelding
Speciaal voor teams en afdelingen: leer in een dag de
essenties van visueel communiceren, brainstorm over het
waarom, wat en wie van het team en maak hier samen een
grote tekening van.

Check www.thevisualconnection.nl
voor actueel aanbod en data
In-company of maatwerk?
office@thevisualconnection.nl
(085) 049 94 05

