Workshopbegeleiding op basis van de Moderatiemethode®®
De Moderatiemethode® (Metaplan®) is een beproefde communicatiemethode die in vergaderingen, trainingen en andere bijeenkomsten, snel en zonder omwegen tot resultaten leidt.
In deze aanpak worden alle deelnemers bij het overleg betrokken, worden
ze geprikkeld om een eigen bijdrage te leveren en zijn alle deelnemers verantwoordelijk voor het eindresultaat.
De kracht van deze methode is het gebruik van eenvoudige visuele hulpmiddelen. Het zorgt voor een transparant communicatieproces en beperkt
de mondelinge communicatie.
De moderatiemethode leent zich uitstekend voor het oplossen van problemen op iedere niveau in de organisatie.
Door inzet van de Moderatiemethode® worden:


resultaten op een effectieve en efficiënte manier bereikt;



alle deelnemers actief bij de sessie betrokken;



minder discussie gevoerd en meer resultaten bereikt;



draagvlak en acceptatie automatisch bereikt.

Hoe wordt het door deelnemers ervaren?
Het interactieve karakter van de sessies zorgt er voor dat
alle deelnemers hun inbreng hebben. Dit wordt gestimuleerd
door eerst iedereen zijn mening op te laten schrijven, te visualiseren op borden en daarna pas de discussie te starten, die ook weer
op de borden gevisualiseerd wordt.

Hoe wordt omgegaan met verstoringen?
In iedere sessies kunnen verstoringen optreden, die het succes van de sessie in de weg kunnen staan. Door het toepassen van moderatietechnieken is
de moderator in staat om verstoringen (machtsuitoefening, onderlinge discussies, ongeïnteresseerdheid) te voorkomen en weg te nemen.

Wat is het resultaat van een sessie?
Tijdens een workshop begeleidt de moderator een team naar het
beoogde eindresultaat. Het eindresultaat is vaak een uitgewerkt
plan, een afsprakenlijst of een model. Dit eindresultaat is gezamenlijk bereikt waardoor er automatisch draagvlak ontstaat.
Enige voorbeelden van succesvolle workshops waarbij de moderatiemethode haar waarde bewezen heeft, zijn:









het opstellen van teamplannen;
het uitvoeren van project start-ups;
procesverbeteringtrajecten;
het verzamelen van requirements;
strategiesessies;
het vaststellen van (architectuur)principes;
teambuildingsessies;
tevredenheidsonderzoeken.

.

Wat kan Antevorte Consulting voor u betekenen?
Antevorte Consulting begeleidt workshops op professionele wijze
met behulp van de Moderatiemethode® (Metaplan®).
Als er een workshop begeleid moet worden die als ‘lastig’ wordt
ervaren wat betreft het te bespreken onderwerp, waarbij emoties
en weerstand een rol spelen of waar u als organisator zelf een belang bij heeft is het raadzaam om een externe moderator in te zetten. Deze moderator is onafhankelijk en kan daardoor de groep
vrij van vooroordelen begeleiden.
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Wilt u meer weten over de inzet van Antevorte Consulting als moderator bij workshops neem dan contact met ons op.

