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Maakt elke vergadering leuk en effectief. Vergaderen kan effectief en leuk zijn Geschreven door ervaren trainerDuidelijk
communiceren Natasja Loomans maakt
overtuigend duidelijk dat vergaderingen
effectief en leuk kunnen zijn. Dat vereist
wel een duidelijk doel, een positieve
instelling van alle vergaderaars, voldoende
communicatieve vaardigheden en een slim
gebruik van de hulpmiddelen. En een
voorzitter die duidelijk onderscheid maakt
tussen inhoud, proces en procedure, en die
de communicatieve vaardigheden bezit om
de vergadering optimaal te laten verlopen.
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