
Creative Facilitator Programma

Echt goede online sessies faciliteren. Op een creatieve manier, zodat mensen
stuiterend vol energie de digitale zaal verlaten. Mét concrete resultaten,
waar je na de sessie met een team mee verder kunt. Dat kun je leren! 

In ons Creative Facilitator Programma leer je in acht weken alle kneepjes van het
(online) faciliteervak. Het verkennen van een vraagstuk en opstellen van een
scherpe vraag, het toepassen van creatieve technieken om ideeën te genereren,
het aanbrengen van focus, ideeën uitwerken tot vernieuwende concepten en de
groep vervolgens aanzetten tot actie. Alleen maar toekijken hoe je dit doet? Nee
hoor, tijdens die acht weken ga je steeds actief aan de slag: met faciliteer-
oefeningen zowel tijdens de modules als tussendoor. Na het volgen van dit
programma ben je in staat om zelfstandig en met vertrouwen, effectieve (online)
sessies te begeleiden met groepen.

Voor wie is dit programma?
Het Creative Facilitator Programma is er voor iedereen die zijn (online)
faciliteerskills wil ontwikkelen. Heb je al wel eens sessies begeleid maar mis je de
technieken om makkelijk te kunnen schakelen tijdens een sessie? Mis je de kennis
of ervaring met het toepassen van creatieve technieken? Of heb je juist nog niet
eerder sessie begeleid maar zou je dit wel willen? Dan is dit een programma voor
jou.  

Voor wie is het niet?
Heb je al veel ervaring met het begeleiden van (online) creatieve sessies, dan is dit
programma waarschijnlijk niet voor jou. Wil je vooral leren werken met Miro, dan is
onze kortere training Effectief Online Brainstormen geschikter.
We werken in het Creative Facilitator Programma met whiteboardtool Miro en na
afloop van de training kun je gebruik maken van onze Miro templates. Miro kun je
met een gratis account gebruiken, of met een betaald abonnement (15 dollar per
maand). Als je geen mogelijkheid hebt om Miro te gebruiken in je werk, dan is deze
training voor jou minder nuttig.

https://stormpunt.nl/training-effectief-online-brainstormen/


Acht weken lang gaan we samen aan de slag. Iedere week volg je een online
training van 2,5 uur. Deze modules worden begeleid door twee trainers en
worden live gegeven. Geen opnames dus! 
Tussen de trainingssessies door zijn er korte opdrachten, waarmee je oefent
met de werkvormen en je faciliteerskills traint. Reken hierbij op 1 à 2 uur per
week aan oefen- en voorbereidingstijd. 
We trainen in kleine groepen van maximaal 8 personen. Daardoor is er veel
ruimte voor persoonlijke aandacht. Je gaat dan ook regelmatig in kleinere
subgroepen - onder leiding van een trainer - oefenen met de werkvormen. 
Tijdens de training gebruiken we Zoom en creative workspace Miro. Op dit
digitale whiteboard werken we samen. Je krijgt toegang tot onze exclusieve
Miro Template database met daarin alle werkvormen die je tijdens de training
leert toe te passen. Met behulp van deze templates bouw je vervolgens zelf heel
gemakkelijk een digitale omgeving voor je online sessie.
Alle how-to's van de werkvormen, onze faciliteertips, een standaard sessieplan
en tips om goed om te gaan met groepsdynamica, je leest het allemaal in onze
Creative Facilitators Guide. Dit uitgebreide digitale naslagwerk helpt je om
zowel tijdens het volgen van het Creative Facilitators Programma als erna je
eigen online sessies voor te bereiden. 
De trainingssessies organiseren we op een vast moment in de week. Op onze
website staan de data vermeld waarop we het programma organiseren.
Uiteraard houden we hierbij rekening met de schoolvakanties. De trainingen
worden niet opgenomen, we gaan ervan uit dat je tijdens alle trainingsmodules
aanwezig bent. 
Het Creative Facilitators Programma is gericht op het online begeleiden van
groepen. De methodieken kun je echter ook goed toepassen in face-to-face
sessies. Je ontvangt van ons een Creative Facilitator Box thuisgestuurd met
daarin een aantal tools, zodat je de werkvormen zowel digitaal in Miro, als in
face-to-face sessies kunt gebruiken.

Hoe werkt het?
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Kennismaking
De kracht van een goede kennismaking staat centraal in de eerste
module. Met elkaar, én met de techniek! In deze training oefenen we met
talloze kennismakers en opwarmoefeningen, die je kunt gebruiken in je
online sessies.

Digitale intake
Een sessie is een hulpmiddel, om een probleem op te lossen of iets
nieuws te ontwikkelen. In deze module leer je alle ins en outs van het
intake-gesprek met je opdrachtgever. Hoe stel je de juiste vragen, zodat
je kunt bepalen wat de beste aanpak voor je sessie is? En dat doen we
natuurlijk digitaal, gebruikmakend van creatieve werkvormen zoals
LEGO. 
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Probleemverkenning
Probleemverkenning is essentieel. We schieten vaak direct in
oplossingen, zonder te weten welk probleem er daadwerkelijk centraal
moet staan. In deze module leer je verschillende technieken om met een
groep te verkennen én te bepalen wat de kern van het vraagstuk is. Zo
zorg je er straks voor dat de geselecteerde oplossingen ook écht het
probleem oplossen.

Wat leer je?
Van werkvormen tot (online) groepsdynamiek en het gebruik van een digitaal
whiteboard: alles komt in dit uitgebreide programma aan bod. Je kunt immers
alleen succesvol een effectieve online sessie begeleiden, als je op alle terreinen de
juiste skills bezit. Een overzicht van de acht modules, die we ieder in een
afzonderlijke trainingssessie behandelen:
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Kiezen en uitwerken geblazen
Kiezen is zo gemakkelijk nog niet! In deze module leer je diverse
methodes om te kiezen en te prioriteren die je kunt gebruiken in je
online sessie. Ook leer je hoe je vervolgens met de groep bepaalt met
welke uitkomst je verder gaat. 

En... actie! 
De stap naar realisatie is vaak het lastigst: dan komt de realiteit om de
hoek kijken. In deze module leren we je allerlei werkvormen om een
groep snel in actie te krijgen. Door te versimpelen en het gebruiken van
technieken geïnspireerd op Scrum, leer je hoe je een groep ook digitaal
snel in beweging krijgt.

6

7
Groepsdynamiek en praktische zaken
De opbouw van je sessieplan, het voorbereiden van je deelnemers, de
praktische zaken om rekening mee te houden bij het organiseren van je
sessie: in deze module komt alles aan bod. Daarnaast leer je hoe je het
beste om kunt gaan met met 'lastige types' in je groep.

Oefenen, oefenen, oefenen
De laatste module brengen we alle leerpunten samen en is het volle bak
oefenen geblazen: iedere deelnemer begeleidt een korte mini-sessie. Je
sessieplan, Miro bord en alle werkvormen stel je zelf samen, waarbij je
gebruik maakt van elementen uit het Creative Facilitators Programma.
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Creatieve ideeën bedenken
In deze module gaan we los met de creatieve technieken! Van associëren
tot superorganisaties, trends en het ABC: je leert verschillende
divergeertechnieken om bij een groep een enorme hoeveelheid ideeën
los te maken.



Investering
De kosten voor deelname aan het Creative Facilitators Programma bedragen 2.450
euro exclusief BTW. Inbegrepen zijn deelname aan de acht trainingsmodules van
ieder 2,5 uur, toegang tot onze exclusieve STORMPUNT Miro template database, de
uitgebreide Creative Facilitators Guide, opdrachten tussendoor en alle ruimte voor
het stellen van vragen. 

Het Creative Facilitators Programma organiseren we ook op incompany basis, met
optioneel een aangepaste Miro template database in de huisstijl van jouw
organisatie. 

Interesse of vragen?
Neem dan vooral contact op met Esther van der Storm, via esther@stormpunt.nl of
06-48566952. 
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