
Creatieve en Energieke Online (Team-) Sessies  

Virtual Masterclass

> 300 leidinggevenden & HR professionals gingen je voor en hebben de Masterclass heel positief beoordeeld
Datum : 26 februari 13.30 – 15.30
Interactieve Masterclass boordevol creatieve werkvormen en concrete tips voor meer resultaat en plezier in online sessies!



Creatieve werkvormen voor online meetings
Door het werken op afstand zitten we veel in online meetings. Hoe kun je online dynamisch kennis uitwisselen en hoe 
maak je de omslag van informatie zenden naar een interactieve sessie?
Deze Masterclass is voor leidinggevende en/of medewerkers die willen leren hoe je impactvol online sessies houdt. 
Maak kennis met diverse creatieve werkvormen en tools om succesvol samen te werken op afstand. Voor zowel 
brainstormen, kennis uit wisselen, snel tot besluitvorming komen en trainingen. 
Maar ook hoe je zorgt dat iedereen aan bod komt in een overleg. Daarnaast krijg je creatieve tips voor online energizers
en warming-ups.  



Programma
De workshop duurt 2 uur online.

Thema’s 
§ De do’s en don’ts voor impactvolle online teamsessies.
§ Door het leren werken met nieuwe tools van informatie zenden naar een interactieve sessie. 
§ Het leren lezen van online lichaamstaal en hier effectief op inspelen met jouw communicatie.
§ Werkvormen om succesvol samen te werken op afstand voor: 

§ Brainstormen 
§ Teamplannen maken
§ Elkaars talenten benutten 

§ Creatieve energizers & warming-ups voor online sessies



Praktische informatie
Datum
De Masterclass vindt virtueel plaats op vrijdag 26 februari van 13.30 – 15.30u.

Techniek
De Masterclass vindt plaats via het beveiligde online videoprogramma Zoom.

Digitale intake
Voorafgaand ontvang je een digitale intake om zo het programma optimaal aan te laten sluiten op 
jouw vraagstukken. 

Naslagwerk
Na de Masterclass ontvang je de hand-outs en checklists van de Masterclass. Hiermee heb je een 
handig naslagwerk voor het toepassen van al het geleerde in de praktijk. 



Hoe MAEK jij het verschil? 
www.maekacademie.nl

T 085 - 060 4675
info@maekacademie.nl


