Workshop MyMethods

Vul je rugzak met werkvormen

HERKEN JE DIT?

Deelnemers die tijdens bijeenkomsten wegdromen, weinig energie onder je deelnemers, het
gevoel dat er meer uit een bijeenkomst te halen is, steeds dezelfde mensen die antwoord op
vragen geven …. Deze en talloze andere situaties kunnen aanleiding zijn om na te denken over de
aanpak die je gebruikt in je trainingen, lessen, vergaderingen of coachgesprekken en het effect van
die aanpak.

HET BESTE UIT JEZELF EN JE DEELNEMERS HALEN

Bijeenkomsten kunnen leuker, positiever en met meer effect. Het beste van jou als begeleider naar
voren laten komen, om zo het beste uit de deelnemers te halen. Vaak zit dit niet in de inhoud. Veel
trainers, docenten, coaches en facilitators weten waar ze het over hebben en beschikken over
grote expertise om met de deelnemers te delen. Een grote mogelijkheid ligt in de samenstelling
van het programma.

MET GOED GEKOZEN WERKVORMEN NAAR
MEER RESULTAAT
MyMethods-trainers beschouwen een werkvorm als de
aanpak of structuur die iemand in zijn bijeenkomst kiest om
bepaalde inhoud aan de orde te stellen. De gekozen
werkvorm roept gedrag op. Werkvormen zijn dus niet nieuw
en niet speciaal. Ze worden al gebruikt, alleen wordt vaak niet
de meest optimale keuze hierin gemaakt. Goede keuze en
toepassing van werkvormen leidt tot aanzienlijke vergroting
van effectiviteit en plezier voor zowel begeleider als
deelnemer.

MYMETHODS: DIGITAAL TOOL EN WORKSHOP

MyMethods is een digitaal platform waar je honderden werkvormen vindt om te gebruiken tijdens
je trainingen, lessen, vergaderingen en andere bijeenkomsten. Het platform is ontwikkeld door
2KNOWHOW, de makers van 'Het Groot Werkvormenboek'. Omdat we vaak meer leren door te
doen is er ook een workshop ontwikkeld. Daarin maak je kennis met een veelheid aan werkvormen
en leer je programma’s samenstellen met MyMethods voor jouw eigen situaties. Karianne
Schippers van Firma Klaar voor de Start is gelicenseerd als trainer van de workshop.

DE WORKSHOP WERKVORMEN

De workshops worden zowel met open inschrijving gegeven als incompany georganiseerd. Kijk
voor de laatste data op www.firmaklaarvoordestart.nl/mymethods-incompany. Bel of mail met
Karianne op 0653 815766 of karianne@firmaklaarvoordestart.nl als je interesse hebt in een
workshop bij jouw organisatie. Wil je vast een kijkje nemen op het platform of het een maand lang
gratis uitproberen, kijk dan op www.mymethods.nl.
www.firmaklaarvoordestart.nl

