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Vergaderen, vergaderen, vergaderen. We doen het elke dag. De ene keer
effectiever dan de andere. Soms ergeren we ons rot als mensen te laat
komen, niet voorbereid zijn of andere dingen in de vergaderingen doen.
Voorzitters die alleen maar met de inhoud bezig zijn en niet met het proces,
niet iedereen aanhaken en vooral de agenda niet volgen, als die er al is. 

Hoe zorg je dat je als voorzitter en deelnemer het goede voorbeeld geeft en
het beste rendement uit een vergadering haalt?

In deze training leer je dat vergaderen meer is dan alleen een agenda maken.
Je leert je rol als voorzitter en deelnemer begrijpen, weten wat er voor nodig is
om een echte voorzitter te zijn en wat je als voorzitter allemaal kan en moet
voorbereiden. Hoe je mensen tijdens de vergadering actief betrokken houdt.
Hoe je zorgt voor een gedragen uitkomst richting de toekomst. Daarnaast
leer je als deelnemer begrijpen wat er van jou en de andere deelnemers in
een vergadering verwacht wordt, vooraf, tijdens en na een vergadering.

Je leert van elke vergadering een succes te maken, met energie en resultaat.

Je kent de verschillende rollen in een vergadering en weet welke taken en
verantwoordelijkheden hierbij horen;
Je hebt inzicht in de verschillende communicatiestijlen van deelnemers in
een vergadering en weet hierop te anticiperen als voorzitter;
Je kunt de juiste structuur in een vergadering aanbrengen en hiermee de
vergadering goed voorzitten;
Je creëert energie in de vergadering;
Je kunt deelnemers zowel vooraf als tijdens de vergadering betrekken;
Je kunt de juiste voorbereiding sturen voor de vergadering;
Je hebt een goed systeem om acties, successen en besluiten te registreren;
Je kunt werken met verschillende werkvormen en hulpmiddelen in de
vergadering.

Wat levert de training  op?

WAAROM KIEZEN
VOOR DEZE TRAINING?

ALGEMEEN

RESULTATEN
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DE VERGADERVIS
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Bij vergadering zijn duidelijkheid en een goede structuur van essentieel belang om een
vergadering effectief en efficiënt te laten verlopen. Een handig hulpmiddel hiervoor is de
Vergadervis. Deze vis is de leidraad voor de vergadertraining. 

Kop Romp Staart



OPBOUW TRAINING
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De training is voor iedere kenniswerker. De training is opgesplitst in twee momenten: een training
(4 uur) en een follow-up (2 uur). Tussen de twee momenten zitten enkele weken. Vooraf ontvang
je een intake en het verzoek om een korte DiSC analyse in te vullen. 

In de training wordt de basis gelegd voor effectieve en efficiënte
vergaderingen. Aan de hand van de drie elementen van vergaderen 
 (mens, proces en inhoud) word je meegenomen in de theorie en
praktijk.

Tijdens de training oefenen we met voorzitterschap, omgaan met eigen
voorkeuren, weerstanden en kijken we hoe je de vergadering goed
voorbereidt. De training wordt afgesloten met concrete acties voor in de
praktijk. 

TRAINING 
4 UUR OFFLINE

Voor de training vindt er een online intake plaats. Hierdoor krijgt de 
 trainer een goed beeld van de aandachtspunten. Ook zet het je al aan
tot het nadenken over de eigen vergaderingen

Daarnaast ontvang je het verzoek om een DiSC analyse te doen.

INTAKE
ONLINE

Na enkele weken kom je terug samen met de anderen en wordt gekeken
naar: wat ging goed en wat verdient nog aandacht op het gebied van
vergaderen. Aan de hand van eigen ingebrachte vergader-cases wordt
er verdiept en verbreed. We leren werken met werkvormen en kijken nog
een keer goed naar de drie elementen van vergaderen: mens, proces en
inhoud. 

FOLLOW-UP
4 UUR OFFLINE



INVESTERING

€ 799,- per persoon

Exclusief BTW

10 uur training
Snack en drinken tijdens de training
Online intake
Mogelijkheid tot het stellen van vragen tussentijds / achteraf
DiSC analyse

INCLUSIEF

EXCLUSIEF

Elke maand is er een open training voor maximaal 10 deelnemers
Tijden zijn altijd van 09:00 - 13:00 uur voor de trainingen en 09:00 - 11:00 uur voor de follow-up
Regio Rotterdam, Utrecht, Arnhem en Eindhoven

PRAKTISCH



Daar zitten we weer, nieuwe week, nieuwe meeting. Ik hoop zo dat iedereen zich
dit keer wel heeft voorbereidt. Ik ben tenminste mooi op tijd, en heb vooraf al
een kop koffie voor mijzelf gepakt. Wel merk ik dat ik nog maar de enige ben,
hoewel we toch nog maar twee minuten hebben en dan is het 9:00 uur?

De meesten komen precies op tijd binnen zetten, misschien kunnen we dan toch
nog om 9:00u (en dus op tijd) beginnen. Want om 10 uur heb ik een ander
overleg en daar wil ik ook echt wel op tijd aanwezig zijn. 

De laatste komt om 09:05 uur aanzetten, we kunnen dus beginnen. Althans....
voordat iedereen echt de aandacht er bij heeft en de voorzitter het woord neemt
is het uiteindelijk 9:15 uur. Gelukkig gaan de agendapunten snel en lekker
doelgericht. Iedereen doet lekker mee vandaag. Fijn. 

Om 9:45 uur, als we al even met de actielijst aan de slag zijn, merk ik dat de
energie bij de meesten wel weg is. Sommigen zitten op hun laptop iets anders te
doen, anderen dwalen zichtbaar af. Ik merk dat ik onrustig word, omdat ik zo
een andere meeting heb. Ik geef aan dat ik 9:55 uur echt weg wil, omdat ik nog
een andere vergadering heb. Anderen beamen dit. De meeting krijgt een
eindsprint en iedereen loopt op dat tijdstip ook weg. Al lopend denk ik: wat vond
ik eigenlijk van de deze meeting? Ik proefde weinig energie en tevredenheid.
Toch maar eens overleggen met de voorzitter. 

Eenmaal aangekomen in de volgende meeting merk ik dat wederom nog lang
niet iedereen aanwezig is. Ik heb er toch zo'n hekel aan als we collectief allemaal
te laat komen en het eigenlijk ook niet uitmaakt. Ik heb nog meer te doen
vandaag en het kost mij elke keer weer veel energie om niet echt geïrriteerd te
raken. 

Inmiddels is het 11:30 uur en mag ik weer aan het werk. Ik merk dat ik even moet
bijkomen en ook tijd moet maken om alles uit de meetings te verwerken, op te
schrijven en acties van te maken. Eerst rustig een kop koffie drinken, op zoek
naar nieuwe energie en bedenken hoe mijn dag er verder uitziet. 

HERKEN JE DAT?
MAANDAGOCHTEND 9:00 uur 



DE TRAINER / COACH

Peter van Weel is een echte vergader-expert. 

Hij vindt dat vergaderen een vak is, waarbij voorzitterschap, regels en afspraken belangrijk zijn.
Na jaren gewerkt te hebben in het bedrijfsleven, heeft Peter met deze ervaring zich omgeschoold
naar trainer / coach op het gebied van effectief en efficiënt werken. Inmiddels geeft hij al meer
dan 10 jaar time-management en vergader trainingen en coacht hij medewerkers om hun tijd
beter in te delen, betere prioriteiten te stellen en effectiever te laten werken. Waarom? Om
ervoor te zorgen dat je met meer plezier en energie werkt. 

Daag Peter tijdens de training uit om het beste uit jezelf, je time-management, je communicatie
en je vergaderingen te halen! 
 

Wordt de regisseur van jouw dag, alleen en met je team!

Peter van Weel

https://www.linkedin.com/in/pgvanweel/


NLBA Training Institute

NLBA Training Institute is het cursus label van particuliere universiteit Netherlands Business Academy

met verschillende geaccrediteerde Master opleidingen en post-HBO opleidingen.

NLBA Training Institute richt zich op iedereen die met een praktijkgerichte training meer uit zijn of

haar carrière wil halen. Door de gelaagdheid in niveaus van onze trainingen is er voor elke

deelnemer, in elke fase van de carrière en op elk niveau in de organisatie een geschikte training te

vinden. Hierdoor is het ook mogelijk om binnen het trainingsaanbod door te groeien naar vervolg

trainingen en zo nog meer verdieping aan te brengen op onderwerpen die er voor u toe doen.

Tevens biedt dit organisaties de mogelijkheid om het trainingsportfolio beschikbaar te stellen voor

medewerkers in alle lagen van de organisatie.

Klik hier voor meer informatie over NLBA

https://www.netherlandsbusinessacademy.nl/
https://www.netherlandsbusinessacademy.nl/trainingen


STAP-Budget

2-1-2023 t/m 28-2-2023 – aanvragen voor een training die start tussen 1 februari en 31 mei

1-3-2023* t/m 30-4-2023 – aanvragen voor een training die tussen 1 april en 31 juli

1-5-2023 t/m 2-7-2023 – aanvragen voor een training die start tussen 1 juni en 30 september

3-7-2023 t/m 3-9-2023 – aanvragen voor een training die start tussen 1 augustus en 30 november

4-9-2023 t/m 31-10-2023 – aanvragen voor een training die start tussen 1 oktober en 31 januari 2024

1-11-2023 t/m 31-12-2023 – aanvragen voor een training die start tussen 1 februari 2024 en 31 mei 2024

DigiD

Aanmeldbewijs vanuit Netherlands Business Academy

Je BSN

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. De subsidie is dan ook bedoeld voor werkenden of

werkzoekenden die zichzelf verder willen ontwikkelen. Je kan dit budget gebruiken om een training,

cursus of opleiding te volgen. Hierdoor wil de overheid bijdragen aan baanbehoud en/of een nieuwe

baan vinden.

Voor wie is STAP-budget?

Iedereen kan tot maximaal €1000,- per jaar (incl. BTW) aan opleidingsbudget aanvragen. De opleider

moet echter toegelaten worden tot de lijst met goedgekeurde opleiders om het STAP-budget

toegekend te krijgen. Netherlands Business Academy is een erkende STAP-opleider en staat in het

STAP-scholingsregister van DUO.

Aanvraagprocedure

Vanaf 10:00 uur is het STAP portaal officieel geopend op de vastgestelde data. Om jou als deelnemer

zoveel mogelijk te ontzorgen hebben we een eenvoudige handleiding gemaakt die je hier kan inzien.

De eerste stap om in aanmerking te komen is het inschrijven voor de training.

Wat heb ik nodig?

Zodra je jouw inschrijving bij NLBA hebt gedaan ontvang je binnen enkele werkdagen het STAP-

aanmeldingsbewijs van ons. Om bij het UWV je aanvraag in te kunnen dien je deze te uploaden via het

STAP-portal. Je hebt de volgende zaken nodig:

Let goed op in welk STAP tijdvak je jouw aanvraag mag doen. We adviseren je de startdatum in je

agenda te noteren want op = op!

Hoe nu verder?

Als jouw aanvraag goedgekeurd is zal NLBA de factuur voor jouw opleiding naar het UWV sturen

waarna de toegekende subsidie (maximaal €1000,-) rechtstreeks naar ons wordt overgemaakt. Is het

door jou gekozen training duurder dan de toegekende subsidie of zijn er aanvullende kosten die niet

onder de subsidie vallen? Je ontvangt dan van ons een restant factuur voor het verschil.



06 – 29 54 60 77

peter@hetzakelijksportseizoen.nl

www.hetzakelijksportseizoen.nl

Burgemeester van der Borchlaan 6, 3722 GZ, Bilthoven

CONTACT


