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Intro

Intro
 
Faciliteren is het begeleiden van groepen van mensen die samen werken aan een
doelstelling op een zodanige manier dat het proces efficiënt en effectief verloopt. Dit kan
zowel slaan op participatieve vergaderingen, workshops als projectteams begeleiden.
 
Veel systemen ter verbetering van de kwaliteit of de prestaties zoals BPR, OD, Six Sigma®
… leveren veel vaker niet dan wel de gewenste of beloofde resultaten op. Quasi steeds is
het probleem dat de bevindingen en ingrepen van een kleine projectgroep op heel veel
weerstand stuiten en vaak onverkoopbaar blijken aan de betrokken werknemers. Er werd
niet gewerkt aan het draagvlak.
 
Wij mensen hebben nu eenmaal ook een emotionele kant en die is véél sterker dan
onze rationele kant. Dat je een “black belt” bent in analyses en berekenen, zal je niet
verder helpen indien je niet kan omgaan met de dynamiek van groepen, met de diverse
fases van weerstand bij een verandering enz. Door dit samen met een groep te doen raak
je wel verder. General Electric had dit al begrepen in het begin van de jaren ’80 en
combineert nog steeds Six Sigma met Work-Out® waarbij werkgroepen advies kunnen
geven en de baas het advies al of niet kan aanvaarden. Ze hebben dan ook beleidsmatig
voor “faciliteren” gekozen en daardoor hebben zij diverse interne facilitatoren.

 
 
Eén reden waarom bedrijfsleiders en managers steeds meer hun
toevlucht zoeken bij (interne/externe) expert facilitatoren is dat zij
erkennen dat veranderingsprocessen kunnen mislukken. Men wil
dikwijls veranderingen van bovenaf opleggen (“change push”) in de
wanhoop/illusie daarmee sneller een verandering te zullen
bewerkstelligen. Nochtans zijn er bedrijven die (sommigen al jaren!)
succesvol “delayering”, “cost-cutting” en reorganisaties hebben
doorgevoerd en daarin grote groepen van medewerkers hebben
betrokken.
 
Een andere reden om deel te nemen als leidinggevende of als
begeleider van leidinggevenden is dat iedereen weet (en onderzoek
aantoont) dat participatie de beste resultaten oplevert, maar men niet
weet hoe men dat in groep moet doen. Managers starten met de
beste bedoelingen overlegvergaderingen op maar zij én deelnemers
raken gefrustreerd door het oeverloze gepraat zonder concrete
afspraken en uitvoering. Managers stellen dan maar dat “participatie
niet werkt in de praktijk” – terwijl de oplossing eenvoudig is: met de
gepaste structuur en dankzij gebruikt te maken van goede tools
en technieken is participatie best haalbaar!

 



Doelpubliek

Voor wie is deze training bestemd?
 

Personen die groepen van mensen dienen te begeleiden in workshops of projectteams
m.b.t. verbetermanagement, change enz.
Personen die gewoon participatief met groepen en teams wil werken.

 
Typische beroepsgroepenzijn:

interne consultants
vaardigheidstrainers
HRM-medewerkers
HRD-medewerkers
organisational development medewerkers
begeleiders in the field (bv. verkoopbegeleiders)
change managers
projectleiders van tijdelijke teams
leidinggevenden die hun participatieve manier van werken met groepen wensen te
verbeteren

Aantal deelnemers & deelname voorwaarden
 
De training bestaat uit 3 tweedaagse sessies (6 dagen in
totaal) gespreid over 2 maanden met tussentijdse opdrachten.
 
Per opleiding laten we maximum 9 deelnemers toe zodat er
voldoende ruimte is voor interactie.
 
De deelnemers:

verbinden zich ertoe de voorbereidende en tussentijdse
opdrachten naar afspraak uit te voeren en zich voor de volledige
duur van alle sessies vrij te maken;
moeten bereid zijn hun eigen situatie (gedragingen, gevoelens en
uitgangspunten) te analyseren en open te staan voor feedback;
dienen bereid te zijn actief deel te nemen aan een
ervaringsgericht leerproces en tot het inoefenen van nieuw
gekozen gedrag.

 
Wie de training succesvol doorloopt krijgt een certificaat van
deelname aan de training.

 



Doelstellingen & pedagogische aanpak

Doelstellingen
 
Na deze vorming moeten de deelnemers een duidelijk zicht hebben:
 

hoe ze eenvoudige tot meer gecompliceerde tools & technieken kunnen inzetten om
groepen tot echte besluitvoering en uitvoering te brengen;
op hun eigen communicatiestijl en hoe deze aan te passen waar nodig;
hoe ze zich moeten voorbereiden (intake, praktische aspecten, selectie van
deelnemers, ...);
hoe ze het groepsproces kunnen sturen en bijsturen waar nodig;
wat de kracht is van het belang van samenwerken en consensus bereiken;
hoe de juiste procedures en tools te gebruiken;
hoe ze met ‘moeilijke’ deelnemers en moeilijke situaties kunnen omgaan;
waarom participatie een zeer goed georganiseerd proces met gedegen
voorbereiding vergt.

Pedagogische aanpak
 
We werken met praktische denkmodellen (wetenschappelijk
onderbouwd; afkomstig uit academische middens en dus ook vrij
toegankelijk), met praktijkvoorbeelden en rollenspelen.
 
Concreet mag je je verwachten aan een mix van theorie over
psychologische aspecten (individu en groep), tools en technieken,
praktische demonstraties door de trainer(s), rollenspelen met
videofeedback, enz.
De training is zo opgezet dat op dag 1 van elke 2-daagse theorie met
praktische voorbeelden wordt gedeeld, en op dag 2 enkel geoefend
wordt (inclusief feedback).
 
De training wordt opgebouwd van gemakkelijk (basis) naar moeilijk
(omgaan met moeilijke situaties, conflicten, …). Op de laatste dag
behandelt de groep een échte business case waarbij iedere
deelnemer afwisselend een onderdeel van het groepswerk faciliteert.
Deze oefening dient als certificatie-oefening: wij verlenen jou enkel
een certificaat van deelname indien je het volledige traject doorloopt.

 



Het basisconcept: DIPIT
 
Efficiënt groepswerk betekent dat je als voorzitter of facilitator rekening
dient te houden met elk van de volgende aspecten:
 

dynamiek: wat zijn de fases in groepsprocessen? Hoe zorg je voor goede
diepgaande discussies en vermijd je conflicten, machtsspelletjes of
territoriumgevechten?

 
interacties: hoe regel je het “communicatieverkeer” tussen de deelnemers
aan de vergadering of workshop, zodanig dat er inhoudelijk kwalitatief
gediscussieerd wordt?

 
procedures: welke agenda ga je aanhouden en welk stappenplan volg je
daarbij?

 
inhoud: kom je als facilitator tussen in de inhoud?

 
tools & technieken: welke methodes en technieken kunnen jou daarbij
helpen?

Inhoudsonderdelen naslagwerk
 
Onderstaande inhoudsonderdelen worden niet chronologisch over de 6 dagen
gespreid!
 
Het facilitatieproces chronologisch
Een beschrijving van de voorbereiding en het verloop van de workshops.
 
Curatieve maatregelen: omgaan met houdingen
Een beschrijving van hoe om te gaan met zaken zoals concentratieverlies,
boosheid, passiviteit, elkaar onderbreken, conflicten, ...
 
Toolbox
25 beschrijvingen van praktische tools en technieken die we in elke fase van het
faciliteren kunnen gebruiken.



 
Prijs
 
De inschrijvingsprijs voor deze Masterclass Facilitation Skills bedraagt 3.650
euro all-in.
Dit pakket omvat:

een training van 6 dagen (3 x 2 dagen)
het naslagwerk
praktische fiches & checklists
gebruikslicentie voor de modellen en de slides (ook tijdens interventies
achteraf)
de catering

 
Deze prijs is exclusief 21 % BTW.
 
De deelname is beperkt tot 9 personen, in volgorde van inschrijving. Wij kunnen
een opdracht of een inschrijving voor een open training weigeren wanneer wij
oordelen dat de doelstellingen van de inschrijvende organisatie of het
inschrijvende bedrijf niet in overeenstemming zijn met de waarden waar PerCo
voor staat
 
Betaling van de toegezonden factuur geldt als inschrijvingsbewijs.

 
Data & locatie
 
Je kan je vrijblijvend aanmelden op de wachtlijst. Zodra er voldoende
inschrijvingen zijn, gaan we over tot het inplannen van de data. Dit gebeurt in
onderling overleg met de ingeschreven deelnemers.
 
Alle opleidingsdagen gaan door in de kantoren van PerCo in Kontich.
 
Deze opleiding kan ook in-company georganiseerd worden.

 

Annulatie
 
Alleen als we op een betrouwbare inschrijving kunnen rekenen, kunnen we
kwaliteit leveren en een goede planning maken met zekerheid voor alle
deelnemers.
Daarom hanteren wij de volgende annulatieregeling:

bij annulatie nadat je hebt ingeschreven is een vergoeding van 50% van de
inschrijvingsprijs verschuldigd;
bij annulatie vanaf 40 werkdagen vóór de start van het programma blijft de
volledige som verschuldigd.

Je kan ook iemand laten vervangen door een deelnemer met gelijkaardig
opleidingsniveau en verantwoordelijkheden.

 

Inlichtingen
 
Voor bijkomende vragen of om je in te schrijven, contacteer ons secretariaat op
03 235 02 92 of stuur een mail naar info@perco.be.





Patrick Vermeren is sinds 1996 actief als Consultant – Trainer – Coach. 
Hij deed 15 jaar fieldervaring op in verkoop, promotion planning, verkoopleiding,
marketingcommunicatie, commerciële directie, personeelsbeheer en was eveneens
bestuurslid en lobbyist van diverse Belgische en Europese beroepsverenigingen in de
autosector. Hij bouwde zijn ervaring op bij grote Belgische banken (Cera en Dexia), bij een
Amerikaanse multinational (Procter & Gamble) én ook in KMO’s in de autosector (Marina
Invest en Auto’s Cardoen).
 
Sinds hij verbonden is aan PerCo adviseert hij HR professionals en begeleidt hij groepen
en individuen op vlak van leiderschap, coaching en faciliteren van participatieve
besluitvormingsprocessen in groep. Daarnaast begeleidt hij ook CEO’s, directie comité-
leden, managers en ‘high potentials’ via opleiding en persoonlijke coaching. 
Hij is ondertussen erg bekend voor zijn open trainingsprogramma’s “Masterclass Cognitive-
Behavioral Coaching” en “Masterclass Group Facilitation” waarover je meer info vindt op
onze website.

Patrick is (mede)auteur van diverse (wetenschappelijke) artikels en haalt regelmatig de
pers met opiniestukken of interviews. Hij publiceerde ook meerdere boeken waarvan reeds
één handboek is uitgegeven in drie talen (NL/FR/ENG): Rond leiderschap. De brug tussen
wetenschap en praktijk. Diverse hogescholen gebruiken het intussen als standaardwerk.
Zijn laatste handboek (2019) werd internationaal uitgegeven in het Engels: A Skeptic’s HR
Dictionary. The good, the bad, and the partially true. 
Binnen de vzw SKEPP is hij als bestuurslid een vurig pleitbezorger voor meer ‘evidence
based’ werken in het algemeen en HR in het bijzonder. Regelmatig wordt hij uitgenodigd
als inspirerend spreker over leiderschap, motivatie, evidence based HR, enz.

Relevante ervaring
 
PerCo (2001 – heden)

Trainer in leiderschaps- , facilitatie- en coachingsvaardigheden
Persoonlijke coach van directieleden, middenkaders en medewerkers
Facilitator van workshops
Inhoudsverantwoordelijke
Medezaakvoerder

 
Freelance Trainer & Coach (2001-2002)
 
Dexia (1997 – 2000): Interne Trainer & Coach
 
Voordien:

Dexia: Zonemanager
Autosector: Sales Manager en later Commercieel Directeur (via management
vennootschap Marina Invest)
Procter & Gamble: Promotion Planning & Buying
Cera Spaarbank (later opgenomen in KBC) : Agentschapsdirecteur

 
Andere:

Ex bestuurslid Federauto
Ex bestuurslid, voorzitter en medeoprichter van de vzw Federatie van Onafhankelijke
Auto Invoerders
Lid van Skepp
Medeoprichter en voorzitter van de vzw Evidence Based HRM

 

Opleidingsachtergrond
 

Bachelor vertaler/tolk
 
Opleidingen gevolgd rond professionele vaardigheden:

Marketingcommunicatie Ehsal
Coaching, emotionele intelligentie, leiderschap, cognitieve
gedragstherapie…(binnen- en buitenlandse opleidingen)
Cognitieve gedragstherapie (angst en boosheid), group facilitation,
debriefing praktijken voor psychologische tests (NEO-PI-R, N-IAS,
N-IHS, CLS360,…)
Autodidact psychologie: als vrij student aan de Open Universiteit,
psychologie (modules), abonnementen op The Leadership
Quarterly, Academy of Management Journal, Gedrag
en Organisatie, ‘Gold’ toegang tot de database PsycNET van de
American Psychological Association enz.

Voorkeursdomeinen

Masterclass evidence based coaching (open training)

Leiderschap

Begeleiden van 360° feedbackproces van
leiderschapsgedrag met de CLS360

Individuele coaching en executive coaching

Facilitation Skills: faciliteren van participatieve processen

HR- Advies

Begeleiding van de design fase van ProMES

Begeleiding van change processen, inclusief meting van
vooruitgang

 


