
Interactie en energie 

behouden 

 

 Online werkvormen 

leren kennen én zelf 

ervaren  

 

 

Tips & best practices 

uit de praktijk 

Online workshop Effectief online bijeen-

komsten begeleiden in de zorg 

Maak van jouw online bijeenkomst een succes! 

Merk je dat de werkvormen en manieren van samenwerken die je kent van de werkvloer digitaal 

minder effectief zijn? Het begeleiden van interactieve bijeenkomsten in de zorg vraagt online 

om meer creativiteit en een andere aanpak. Tijd voor nieuwe handvatten om van jouw digitale 

bijeenkomst, vergadering of samenwerking een succes te maken! 

 

Tijdens deze online workshop doorloop je de stappen die leiden tot een effectieve online bijeenkomst. Je krijgt inzicht 

in belangrijke praktische en technische aandachtspunten. Daarnaast maak je kennis met verschillende beproefde 

online werkvormen, energizers en samenwerkingsoplossingen. Je ervaart het effect van deze werkvormen op het 

energieniveau en de interactie in de groep én leert hoe je deze interventies zelf kunt toepassen.  



Programma (halve dag) 

Digitale kick-off 

Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de leerbehoefte van jou en de 
andere deelnemers, vindt er voor de training een (individuele) digitale kick-off 
plaats. Hierin maak je alvast kennis met de trainer en breng je je leerdoelen in 
beeld. 

Online bijeenkomsten & de zorg 

• In welke situaties zet jij een online bijeenkomst in?  

• Verschillen met een bijeenkomst op locatie 

 

Voorbereiding van 
een online bijeenkomst 

• Aandachtspunten en randvoorwaarden: 

 Technische voorbereiding 

 Tijdsduur en pauzes 

• Juiste begeleidingsvorm voor juiste doel 

Digitale werkvormen 

• Basis van communicatie: de kracht van luisteren 

en waarnemen 

• Proeverij van digitale werkvormen en 

samenwerkingsvormen 

• Ondersteunende programma’s 

• Werkvormen omzetten naar een digitale 

varianten 

• Zelf ervaren 

Groepsdynamiek 

• Hoe zorg je ervoor dat de energie hoog blijft? 

• Hoe zorg je voor voldoende interactie? 

• Welk type deelnemer vind je lastig als 

begeleider? En van wie krijg je energie? 

• Beproefde tips & tricks uit de praktijk 

Waarom Q-Academie? 
 
Leren volgens de Q-Leerformule 
Je leert pas echt als je de opgedane kennis en vaardigheden 
effectief kan toepassen in de praktijk. Met de Q-Leerformule 
realiseren we dit samen met jou. Deze visie op leren en 
ontwikkelen vormt de basis van elk van onze trainingen.  

 
Trainers met kennis van de zorg 
Onze kundige en energieke trainers bezitten naast didactische 
vaardigheden, jarenlange ervaring als consultant in de zorg. Zij 
kennen de zorg door en door! 

 
Complete dienstverlening 
Niet alleen kun je bij ons terecht voor een uitgebreid aanbod aan 
training, opleiding en coaching. We helpen je ook met coaching-
on-the-job, advies, projectmanagement en detachering vanuit  
Q-Consult Zorg en Q-Talent.  

Locatie, data & tijden 

Bekijk voor de meest actue-

le trainingsmomenten onze 

website www.qacademie.nl 

Incompany 

Volg je deze training liever met jouw 

collega’s binnen je eigen organisatie? 

We verzorgen de training graag op 

maat bij jullie op locatie! Neem gerust 

contact met ons op. 

Investering 

Afhankelijk van het 

programma. 

Vraag ons naar de 

mogelijkheden. 

https://www.qconsultzorg.nl/
https://www.qtalent.nl/

