
 

 

 

 

 

 

1. Algemeen 

Hoeveel keren klagen we dat vergaderingen te lang duren, en we op het einde vaststellen dat er 
nauwelijks iets is beslist. Veel gepalaver, lange interventies, niet to the point, weinig 
gestructureerde agenda, enzovoort. Vaak gaat het om een gebrek aan gestructureerde 
vergadersystemen, een efficiënte voorzitter of goede vergader- en communicatietechnieken.  

Deze opleiding maakt deelnemers vertrouwd met besluitvormingstechnieken en de opbouw van 
sociale en communicatieve vaardigheden. Het doel is te leren om op een systematische manier 
en met de nodige competenties op het vlak van communicatie te komen tot het nemen van 
beslissingen (in groep), een actie te plannen, het leiden van vergaderingen, het presenteren van 
informatie en het voeren van een gerichte communicatie naar medewerkers toe. Het resultaat is 
dat uw team-, directie- of projectvergaderingen minder lang duren, en deelnemers met een goed 
gevoel de vergadering verlaten. Deze opleiding is uitermate geschikt om in groep (zoals een 
managementteam) te vergaderen en beslissingen te nemen. 

 
2. Trefwoorden 

Vergadertechnieken, besluitvorming, decision-making, communicatietechnieken. 

3. Docenten 
 

 Professor dr. Alex Vanderstraeten  

is hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van Universiteit Gent. Daar doceert 
hij onder meer Strategisch Human Resource Management en Organisatieleer. Daarnaast is hij 
programmadirecteur van de School voor Social Profit en Publiek Management. 

 Bram Doolaege 

is gastdocent aan de Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde van Universiteit 
Gent, waar hij aan de slag gaat rond persoonlijke verandering en organisatieverandering. Ook 
binnen bedrijven gaat Bram rond deze thema’s aan de slag met pragmatisch advies en no 
nonsens opleidingsopdrachten. Tot slot is hij partner van Streetwize, een initiatief dat de 
Mobiele School VZW zelfbedruipend wil maken. 

  

Sociale vaardigheden en Besluitvorming 



4. Leerdoelen 

De cursist leert:  

 vergaderingen leiden;     
 op een systematische wijze situaties analyseren, en prioriteiten stellen; 
 oorzaken zoeken voor specifieke problemen; 
 rationele beslissingen nemen;  
 een concreet actieplan uit te werken;  
 op een efficiënte manier presentaties geven; 
 de vaardigheden om duidelijk te communiceren, te informeren en standpunten te 

verdedigen 
 

5. Inhoud 
 

 Werken met een besluitvormingstechniek op basis van het besluitvormingsmodel van 
Kepner & Tregoe, een methodiek waarmee op een zo efficiënt mogelijke manier en 
via een strakke methode situaties kunnen worden geanalyseerd, oorzaken van 
problemen onderzocht, beslissingen worden genomen en verdere acties worden 
gepland. 

 Vergadertechnieken 
 Presentatietechnieken, waaronder het pitchen van een boodschap 

 
6. Werkvorm 

Een interactieve workshop, gebaseerd op eigen inbreng en overleg in groep, en strak geleid 
door een besluitvormingsmethode. Gedurende de opleidingen worden aan de hand van 
oefeningen besluitvormingstechnieken aangeleerd, en wordt geleerd om efficiënt te 
communiceren in groep. 

7. Evaluatie 

Participatie in de groep, peer evaluatie 

8. Vormingsinspanning (aantal lesuren) 

3 lesdagen van 7-8 u 

9. Prijs 

750 euro De vorming wordt vrijgesteld van BTW. 

10. Locatie  

Campus Mercator, Henleykaai 84, 9000 Gent 

11. Tijdstip 

Donderdag 11 juni 2020 (van 09:00 uur tot 17:00 uur) 

Donderdag 18 juni 2020 (van 09:00 uur tot 17:00 uur) 

Donderdag 25 juni 2020 (van 09:00 uur tot 17:00 uur) 


