Workshop Vergaderingen saboteren
Maak van de overlegcultuur je core business, met Guido Thys

Praktisch

"Vergaderingen zijn nutteloze hobbyismen van wereldvreemde, overambitieuze managers
die slechts met één doel voor ogen uitgevonden zijn: mij van mijn echte werk afhouden. "

- doel: samen gaan werken aan
productieve overlegsessies
- doelgroep: iedereen
- duur: 1 tot 1,5 uur
- maatwerk
- het is Guido Thys, dus er wordt ook
flink gelachen!

Dit is wat de meeste mensen in uw organisatie denken over vergaderingen, meetings overleg en ander bewezen tijdverlies. Daarom heeft iedereen
technieken, tactieken en strategieën ontwikkeld om dit onheil af te wenden.
Deze workshop is gebaseerd op de meest succesvolle lezing van Guido Thys: De Workshop Klanten Wegjagen. Hij betekent gegarandeerd een
uur entertainment van het hoogste gehalte.
Na een korte inleiding over de Wet van Parkinson (organisaties zijn op den duur enkel nog maar bezig met het besturen van zichzelf) wordt rond
een aantal aandachtsgebieden gebrainstormd om de beste technieken op te sommen: voorbereiding, de meeting zelf, teamwork, etc. Deze
aandachtsgebieden worden tijdens de voorbespreking vastgelegd; op die manier sluit de inhoud van de sessie volledig aan bij zowel uw
doelstellingen als de leefwereld van de aanwezigen.

Onderdelen:

Meteen daarna gaan we aan de slag om het laagst hangende fruit aan verbetermogelijkheden beet te pakken.
Het unieke van deze workshop is de onconventionele benadering. Deze is voor alle deelnemers een complete verrassing en zorgt ervoor dat men

- de Wet van Parkinson
- sabotagetechnieken
- definitie van productiviteit

er - letterlijk - nog maanden over napraat.
Deze workshop is geschikt voor iedereen die aan overlegsessies deelneemt, de hele organisatie dus. Door de gezamenlijke voorbereiding en de
intensieve interactie is de workshop gegarandeerd maatwerk. Na afloop hebben uw deelnemers:

- spelregels
- aktieplan

Gratis boekje "24 tips om
vergaderingen te saboteren"



een onderhoudende sessie achter de rug, waarvan zij een aantal trefwoorden nog lang zullen gebruiken;



het besef gekregen dat zij een cruciale rol spelen bij het houden van goede bijeenkomsten;



kennis genomen van de belangrijkste spelregels voor productief overleg (samen met u opgesteld)



de aanzet gemaakt voor een actieplan om hun inbreng te optimaliseren.

voor alle deelnemers
Neem contact op met Guido Thys (hemzelf@guidothys.nl) of Michelle Cortie (michelle@guidothys.nl of 06-81629401). Informatie en boekingen
ook via www.guidothys.nl.
Contact:
Michelle Cortie
michelle@guidothys.nl
Hobrede 9
1477 EH Hobrede
06-81629401
www.guidothys.nl

