
In dialoog met je collega’s
Verandering begint bij een goed gesprek

Onze Debatexperts zorgen voor de juiste toon en een interactief
format waardoor iedereen bij het gesprek wordt betrokken
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Samenvatting

Waarom Debatexpert?

Voertaal

Online bijeenkomsten

Prijs per dagdeel (Excl BTW)

Nederlands/Engels

Onze Debatexperts hebben
veel ervaring met het
modereren van moeilijke
gesprekken. Door het gebruik
van uitvoerig geteste
werkvormen zorgen ze voor
constructieve gesprekken met
heldere conclusies.

Vanaf €1250

Op zoek naar een
moderator voor een online
bijeenkomst? Neem contact
met ons op en ontvang
een plan en offerte op
maat.

(071) 207 0010
Info@debatexpert.nl

Devin van den Berg

Benieuwd hoe we kunnen helpen?

Plan online brainstorm

contact us: info@debatexpert.nl



Enthousiaste en flexibele sprekers
Een gesprek verloopt beter als alle deelnemers het gevoel hebben dat
er naar hen geluisterd wordt. Onze gespreksleiders kunnen als geen ander
de sfeer in een zaal lezen en hierop inspelen. Zo verlagen we de drempel
om deel te nemen aan het gesprek en krijgt iedereen de ruimte om
zijn verhaal te doen.

Door het gesprek te laten leiden door een buitenstaander wordt het
voor de deelnemers makkelijker om het gesprek met een open blik
in te gaan. Tegelijkertijd is het voor onze gepreksleiders makkelijker om
kritische vragen te stellen omdat we verder van de problemen af staan.
Zo komen we samen tot de kern.

Een objectieve blik

Vooraf kijken we samen naar de doelen en limieten van het
gesprek dat we gaan voeren. We willen vooruit maar tegelijkertijd is
het gesprek nutteloos als er beloftes gedaan worden die niet
kunnen worden waargemaakt. Daarom zorgen we er altijd voor dat
we het gesprek plaats laten vinden binnen de grenzen die de
dagelijkse praktijk met zich meebrengt.

Realistische doelstellingen

Wij maken gebruik van uitvoerig geteste interactieve werkvormen om te
zorgen dat er zoveel mogelijk nieuwe ideeën worden gegenereerd. Zo
kunnen we tunnelvisie doorbreken en met een nieuwe blik kijken naar de
problemen de we aan willen pakken.

Interactieve werkvormen

Onze filosofie
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De pijlers van een goed gesprek

Oog voor de ander Kritisch luisteren

Scherp op de inhoudEen veilige sfeer

Het overtuigend verwoorden van
je boodschap en het kunnen
raken van je toehoorders is een
essentiele skill voor iedere
professional. Wij leren je geen
trucjes maar gaan samen op zoek
naar jouw stijl. Zo helpen we je de
meest overtuigende versie van
jezelf te worden.

Een echte leider zorgt dat een
team optimaal presteert. Het
kunnen leiden van gesprekken is
daarom een onmisbare skill.
Constructieve gesprekken zorgen
namelijk voor verbetering, maar
vinden pas plaats als het je lukt
om de juiste voorwaarde voor
een goed gesprek te creeëren.

Door je kritische luistervaardigheden
te verbeteren kun je scherper
deelnemen aan gesprekken. Je
traint jezelf om door te vragenwaar
nodig. Op deze manier kun je
miscommunicatie voorkomen en
kom je niet voor onaangename
verrassingen te staan.

Om het gat tussen gelijk hebben
en gelijk krijgen te verkleinen is
het van belang om je ideeën
helder te kunnen onderbouwen.
Gebruik daarom logica, en
voorbeelden om ervoor te zorgen
dat je mensen daadwerkelijk
overtuigt en aanzet tot actie.

contact us: info@debatexpert.nl
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Ontmoet onze gespreksleiders

Eva Spoor
Jurylid finale WK Debatteren
Expert publieke debatten

Rob Honig
Europees Kampioen Debatteren

Winnaar Oxford University Debate tournament

Devin van den Berg
Nederlands Kampioen Debatteren (3x)

Halve finalist WK debatteren

Elisa Zondervan
Voormalig VN jongeren vertegenwoordiger

Top 10 NK Debatteren

Onno Blom
Top 10 NK Debatteren

Winnaar Goudsch debattoernooi

Ali Al Khatib
Europees Kampioen Debatteren

Winnaar Oxford University Debate tournament



Vragen of opmerkingen?
Onze Debatexperts staan voor je klaar

Debatexpert

@Debat_Expert

Debatexpert

(071) 207 0010

Info@debatexpert.nl

Debatexpert.nl

Offerte aanvragen


