Vergadertip

3 praktische tips
om beter te vergaderen

Beste griffier,

Zitten is het nieuwe roken en vergaderen is vooral heel veel zitten. Dus vergaderen is dodelijk.
Een beetje een omslachtige beargumentatie, maar zeker niet onwaar. Het is dus belangrijk om
je vergadertijd zo efficiënt mogelijk in te delen. Trainer Dirk van Dorsselaer vertelt in deze
video over 3 vormen van vergaderen en wanneer je deze het beste kunt inzetten. Deze
praktische vergadervormen helpen jou beter te vergaderen.
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Eerste spreker
Gemeenteraadsdebat
is bekend!

Hoe kun je nog meer
autoriteit uitstralen
op de werkvloer?

Na het grote succes van de eerste editie

Ben jij weleens overgehaald door een

vindt op 12 oktober het tweede Nationaal

leidinggevende of een expert op de

Gemeenteraadsdebat wederom in

werkvloer? Dat is de kracht van autoriteit,

Hilversum plaats. Ga met 150 raadsleden

één van de 7 principes van Cialdini. Wat kun

vanuit het hele land in gesprek over dé twee

jij nu doen om meer autoriteit te krijgen op

onderwerpen waar ieder raadslid in

de werkvloer? En hoe kun je dit goed

Nederland over zou moeten nadenken.

inzetten om je collega's te overtuigen?

Met de mooie locatie Hilversum tot onze
beschikking, is de burgemeester Pieter
Broertjes wederom erg enthousiast. Hij zal
dan ook met een bijzondere speech het
Nationaal Gemeenteraadsdebat 2019

Projectmanager Gemeente en researcher
naar politiek leiderschap Jesse Markus laat
je in deze video zien hoe je meer autoriteit
kunt uitstralen en daarmee je voordeel kunt
doen.

openen. Wil jij hem horen spreken? Meld je

Meer weten over beïnvloeden? Houd

gratis aan én ontvang ook als eerste

ons YouTube-kanaal in de gaten! Hier vind

updates over o.a. de keynote spreker, de

je een afspeellijst met alle 7

thema's en andere ontwikkelingen over het

overtuigprincipes van Cialdini. Abonneer je

Gemeenteraadsdebat.

op het kanaal en bekijk gratis al deze video's
vol met beïnvloedingstechnieken.
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