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www.de-lijn.nl Mini Symposium
Yvonne Lemmens

Openingstijden:
ma-do: 9.00-17.00 uur
vr: 9.00-12.00 uur

Een bureau dat sinds 1984 actief 
is in de wereld van reclame, 
vormgeving en communicatie. 

Reacties van deelnemers van vorige workshops:

Mini Symposium Dorien Huitink - "Het waait vanzelf over!"
"Heel herkenbaar, houd je weer scherp! Bruikbaar voor de dag van 
morgen."

Mini Symposium Marja Klaver - Gedoe in professionele 
samenwerkingsrelaties
"Super! Energiek, prikkelend, uitdagend! Waarvoor hartelijk dank!"

Mini Symposium Erna Jans - Transactionele Analyse
"Leuk, leuk, leuk. Bedankt!"

Mini Symposium Veronique Janssens-Eijkelkamp - Verrassen en 
vernieuwen bij events
"Dank voor een mooie presentatie. Zet de boel weer even op scherp 
en inspireert enorm!"

Mini Symposium Kris Linders - "De deuren in je hoofd open zetten"
"Nu nog crea worden met mijn gedachten. Bedankt voor deze 
middag."

Om u te inspireren en te informeren organiseren we met enige 
regelmaat interessante namiddagsessies. We bieden klanten en 
relaties graag een podium. Wilt u zelf een inspirerende activiteit, 
lezing of workshop verzorgen bij  DE LIJN? 
Neem dan contact op met Attie Schipper. 

Op de hoogte blijven? Meldt u aan via info@de-lijn.nl of 
volg ons op twitter.com/AttieSchipper

interactief vergaderen
'Wat willen we eigenlijk met die vergaderingen 
bereiken?'



Meld u 
snel aan, 
het aantal 
plaatsen is 
beperkt!

Het bijwonen van deze activiteit is voor u als

genodigde gratis. Wilt u een introducé (liefst

van buiten uw eigen organisatie) uitnodigen?

Dat kan, ook voor uw introducé is deelname

gratis. Aanmelding is eenvoudig. Stuur een

mail naar info@de-lijn.nl onder vermelding

van datum, naam, functie, organisatie en het 

aantal personen waarmee u komt. Meld u snel 

aan, het aantal plaatsen is beperkt!

“Ik help projectmanagers die 
willen weten hoe ze draagvlak 
en commitment kunnen 
creëren met interactieve 
projectbijeenkomsten en 
vergaderingen.”
•	 Met	minder	discussie	meer	
 bereiken
•	 Op	het	juiste	moment	de	juiste
 informatie delen
•	 Samen	verantwoording	
 dragen voor het resultaat

Yvonne Lemmens is facilitator, 
trainer en adviseur en eigenaar 
van Lemmens Faciliteert. “Jij 
bent een natuur talent,” zei de 
trainer van de eerste training 
over faciliteren die Yvonne 
Lemmens zelf als 25 jarige 
volgde. Het werken met groepen 
bleek goed bij haar te passen 
zo merkte ze op verschillende 
momenten tijdens haar 
loopbaan. Na ruim zeventien 
jaar ervaring met verander- en 
ontwikkelprogramma’s bij 
Essent, Randstad en Thales, 
besloot Yvonne Lemmens in 
2011 te starten met Lemmens 
Faciliteert. “Als een groep 
samenkomt om aan een 
resultaat te werken, gebeurt er 
altijd van alles. Dat proces vind 
ik boeiend. In mijn loopbaan 
heb ik ervaren wat wel en wat 
niet werkt in zo’n bijeenkomst. 
En iedere bijeenkomst is weer 
anders en vraagt weer om 
een andere aanpak.“ Ze put in 
haar werk uit haar ervaring als 
manager, adviseur, trainer en 
improvisatie acteur.

Als lid van het bestuur van de 
International Association of 
Facilitators (IAF) Nederland zet 
Yvonne Lemmens zich in voor de 
professionalisering en erkenning 
van facilitators. Facilitors zijn 
mensen die het proces van een 
groepsbijeenkomst vormgeven 
en begeleiden. Zij zorgen voor 
balans, harmonie en samenspel 
binnen een groep. Zij hanteren 
werkvormen en technieken 
waarmee groepen mensen 
samen tot resultaat kunnen 
komen tijdens bijeenkomsten.

Leer vergaderen met impact – 

Werk aan creativiteit en verbinding

Vergaderen kan anders, en vooral interactiever. Interactief 
betekent dat je een wisselwerking in gang zet zodat 
creativiteit kan stromen en verbinding tot stand kan komen. 
Yvonne Lemmens hanteert hiervoor de workshop methode. 
Dit kun je toepassen binnen verschillende soorten overleg 
situaties. Het wordt veel toegepast binnen verander- en 
innovatie trajecten. 

Tijdens het minisymposium zal Yvonne Lemmens laten 
zien hoe je de technieken  uit de workshop methode kunt 
toepassen binnen reguliere vergaderingen. Uiteraard is het 
mini symposium zelf ook interactief opgezet en ga je zelf aan 
de slag met een paar oefeningen.

Wat levert het deelnemen aan het minisymposium jou op?
•	 Je	hebt	kennisgemaakt	met	een	aantal	benaderingen	die	
 leiden tot vergaderingen met impact zoals gestructureerde 
 flexibiliteit en regels uit de wereld van improvisatie theater.
•	 Je	hebt	kennisgemaakt	met	werkvormen	die	je	direct	in	
 je eigen vergaderpraktijk kunt toepassen zoals de agenda 
 in de vorm van een taart, de ideeën box en de schaal van 
 overeenstemming. 
•	 Je	weet	hoe	je	kunt	zorgen	dat	je	de	energie	van	een	
 interactieve vergadering ook na de vergadering vasthoudt.

Projects are about people
Speciaal voor projectmanagers maakt Yvonne Lemmens de 
workshop methode toepasbaar voor project bijeenkomsten: 
PSU, kick-off, risico inventarisatie en evaluatie. Meer
informatie hierover vind je op de website 
www.lemmensfaciliteert.nl 

Programma
15:30  -  15:45 uur  Inloop

15:45  -  18:00 uur  Namiddagsessie

18:00  -  18:30 uur  De mogelijkheid om informeel na te praten

Zucht…zo dadelijk weer een vergadering
Bijna iedereen in een organisatie vergadert weleens. De een 
bijna de hele dag de ander een keer per week. Maar al te 
vaak vinden mensen vergaderingen zinloos, te lang duren 
en is het weinig inspirerend. Toch wordt er veel tijd besteed 
aan vergaderen. Waarom? Wat willen we eigenlijk met die 
vergaderingen bereiken? Waar hebben organisaties echt 
behoefte aan? 
•	 Creativiteit
•	 Verbinding

Men wil vergaderingen met impact. Vergaderingen waarin 
creativiteit stroomt, mensen zich verbinden aan gekozen 
doelen, werkwijzen of planningen. Na een vergadering 
moeten er actiepunten uitgevoerd worden en besluiten 
worden doorgevoerd. Men wil geïnspireerd samenwerken. 
Te vaak zie ik dat mensen vasthouden aan een formele 
vergaderopzet. 

•	 Hoe	kun	je	nu	zorgen	dat	er	met	een	vergadering	
 problemen opgelost worden? 
•	 Hoe	zorg	je	dat	er	ideeën	gezocht	en	geselecteerd	
 worden en dat deze ook nog eens omgezet worden in 
 actie?
•	 Hoe	laat	je	creativiteit	stromen	en	maak	je	verbinding		
 mogelijk?

Yvonne Lemmens


