
EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK 
De basis leggen van jouw bijeenkomst, workshop of training 

 
Met behulp van de vragen in deze hand out leg 
je een stevige basis voor jouw bijeenkomst, 
workshop of training.  
 
De vragen helpen je om tot een sessieplan te 
komen, waarin voor jou (en je team) het 
waarom, voor wie, hoe, met wie en het wat 
helder zijn.   
 
Daarmee zorg je dat de bijeenkomst, offline of 
online, daadwerkelijk van betekenis en waarde 
is voor deelnemers èn bijdraagt aan het grotere 
geheel en ambities van de organisatie.  
 
 Bond of union (1956), Escher 



Waarom 

 Waarom wil je (nu) deze/ een bijeenkomst organiseren? Wat wil je bereiken?  

 Wat is de (leer)uitkomst dat je voor ogen hebt?  

 Welk probleem/ vraagstuk speelt er? Wat is het grotere geheel waartoe de bijeenkomst moet bijdragen? 

 Met wie organiseer je deze bijeenkomst? Wat is hun belang? 

 Welke drie kernwaarden koppel je aan deze bijeenkomst? Welke kernvragen staan centraal? 

 

Voor wie 

 Welke mensen heb je nodig om het doel van de bijeenkomst (of programma/ project) te bereiken? 

 Voor wie is de bijeenkomst? Waarom juist deze mensen?  

 Wat komen deze deelnemers brengen qua kennis, ervaring  en vaardigheden?  

 Wat zijn hun belangen?  

 Wat zijn de verwachtingen van deelnemers? Welke kennis en ervaring hebben ze t.a.v. het onderwerp?  

 Welke informatie van deelnemers is nodig t.b.v. voorbereiding van de sessie? 

 

 

 



 

Met wie 

 Wie zijn er betrokken bij de organisatie en wat is ieders rol (inhoudelijke experts, communicatie, 
gespreksbegeleiders, ondersteuning? 

 Hoe gaan we met elkaar samenwerken (wie doet wat, samenwerkingsproces, planning)? 

 

(Leer)proces en kennisproducten 

 Hoe betrekken we deelnemers vooraf bij de sessie? Hoe worden ze uitgenodigd?  

 Hoe kunnen deelnemers zich voorbereiden/ wat vragen we aan voorbereiding?  

 Welk kennismateriaal is relevant voor het leerproces? Wat is beschikbaar? Wat is waardevol om te maken? 

 

Programmaopzet 

 Welke sfeer willen we in de sessie met deelnemers creëren om ons doel te bereiken?  

 Hoe zorgen we voor interactie?  Welke werkvormen en gesprekstechnieken kunnen we het beste inzetten? 

Hoe ziet het programma en tijdschema er uit?  

 
Vervolg 

 Wat zijn mogelijke vervolgstappen na de bijeenkomst? 

 Op welke manier koppelen we uitkomsten van de sessie terug aan de deelnemers? Wat is daarvoor nodig 
qua voorbereiding? 

 

 

 



 

 

 De onderdelen van een sessieplan 
 
Bovenstaande breng je samen in een sessieplan.  
Dit is de basis van (de voorbereiding van)  je bijeenkomst.  
Ik bouw deze vaak als volgt op: 
 
 Korte omschrijving sessie en feiten 

 
 Waarom, voor wie, beoogde uitkomsten 

 
 Organisatieteam en rolverdeling 

 
 Concept draaiboek van de sessie 

(invulling programma, tijdschema, wie) 
 

 Actieplanning  
(wie doet wat wanneer in de voorbereiding  
en follow up) 
 

 
 
 

Hulp nodig bij het ontwerpen en voorbereiden  
van een sessie?  

Behoefte aan technische ondersteuning  
of om even te sparren?  

 
Ik help je graag. Mail/ bel Femmy van den Elsaker  

via 06 51832087/ femmy@bloeikracht.com.  
 

Lees wat ik nog meer voor je kan doen,  
tips en inspiratie op www.bloeikracht.com.  

 
 
 
 
 
 

mailto:femmy@bleikracht.com
http://www.bloeikracht.com/

