INTRODUCTIE

FACILITATORTRAINING

DEELNEMERSERVARINGEN

Ieder mens verdient een werkervaring die
positieve energie geeft. Dat zorgt weer
voor een aantrekkelijke organisatie die
goed presteert!

Tracey
Voormalig HR directeur,
nu freelance HR adviseur

Met Prototype You zetten we de mens
centraal en maken wij medewerkers regisseur
over hun werkervaring. We brengen
medewerkers blijvend in beweging via kleine
experimenten, terugkerende momenten van

Mandy

reflectie en support van collega’s.

HR adviseur bij
HR dienstverlener

Dat doen wij met programma's waarin
medewerkers elkaar helpen experimenteren
naar hun ideale werkervaring. Óf we trainen
mensen in onze methodiek, zodat zij hier zelf
mee aan de slag kunnen in hun organisatie!

In onze training leer je hoe je onze aanpak

Wendie
Onderwijs expert

faciliteert, ontvang je al het werkmateriaal
van onze programma's en krijg je toegang tot
een community van facilitators die elkaar
helpt groeien!

Hoe de training bevalt? Dat kunnen onze
opgeleide Prototype You facilitators je zelf
veel beter vertellen. In dit verhaal lees je de
ervaringen van vier opgeleide facilitators.
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ERVARINGEN
Waarom schreef je je in voor de
training?

Ja, dat vond ik ook, beaamt Mandy.
Ondanks dat de training online was,
voelde je de positieve energie van de

Ik wilde graag leren hoe ik medewerkers

groep. Wouter en Kristiaan staan als

kan faciliteren hun ontwikkelingswens en

trainers ook open voor ideeën en input en

ontwikkelbehoeften vorm te geven, zegt

dat geeft een prettig gevoel.

Mandy.
Het was ook erg interactief, ook al was de
Ik had de Prototype You workshops al zelf

sessie online, vult Wendie aan. Mooi hoe

meegemaakt, vult Tracey aan. Ik wilde

je in korte tijd een veilig klimaat kunt

heel graag meer leren over de peer-to-

creëren.

peer leermethodologie en leren hoe je dit
soort trajecten zelf begeleidt.

Naomi: dat kan ik alleen maar beamen.
Wat ik daar nog aan zou willen toevoegen

Wendie knikt instemmend: ik wilde ook

is dat het op een op prettige manier

meer leren als facilitator. Daarnaast was

informeel was, goed te volgen, qua

het voor mij vooral een experiment, omdat

tijdsduur fijn en energie gevend. Een zeer

de Prototype You filosofie goed past bij

positieve ervaring dus. Daarnaast was het

mijn drie pijlers: eigenaarschap,

leuk en interessant om met meerdere

onderzoeken en ontwerpen.

professionals op het gebied van
coaching, organisatieadvies en human

Voor mij is het als coach gewoon een

resources aan de training deel te nemen.

enorm mooie aanvulling op mijn 1-op-1
coaching aanbod, sluit Naomi het rondje
af. Ik wilde de Prototype You methode

Wat heeft de training je opgeleverd?

weer beleven, zodat ik mooie
groepsworkshops kan helpen faciliteren!

Tracey begint opgetogen: De training was
een geweldige kans om meer te leren
over effectieve leermethoden, goede

Hoe heb je de training ervaren?

contacten te leggen en mijn
vaardigheden als facilitator op te frissen.

De training was super praktisch, leuk en

Ik kijk al uit naar verdere ontwikkeling in

de trainers creëerden een veilige ruimte

de community-sessies!

"Krachtige nieuwe tools in mijn ‘People & Culture’ rugzak
om beter presterende organisaties te bouwen
met peer-to-peer leerpraktijken."

om te oefenen. Heel fijn, zegt Tracey.

Tracey

Mandy vervolgt: Het kan als medewerker

Wat sprong er voor jou bovenuit?

"Direct intern aan de slag met inzichten uit
de training om om de ontwikkelbehoefte
van mijn mensen te faciliteren!"
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ook best spannend zijn en om lef vragen
om je ontwikkelbehoefte vorm te geven.

Voor mij was dat het zelf actief werken en

Door juist vanuit je intuïtie te werken -

de interactie met je buddy in combinatie

tijdens alle opdrachten werk je in korte

met een leuke online omgeving, zegt

timeboxen - triggert dit op een goede

Wendie.

Mandy

manier om een eerste schets te maken.
Tracey vervolgt: Ik was het meest onder de
Daarnaast heb ik geleerd dat de grens

indruk van hoe snel de begeleiders een

tussen coach of facilitator dun is, maar

omgeving creëerden die deelname, leren,

tegelijkertijd ook heel duidelijk. Als

oefenen en constructieve feedback

facilitator begeleid je het leerproces van

aanmoedigde. Een duidelijk geval van

de deelnemersgroep. Je kan meedenken

"walk the talk" van Prototype You, erg leuk

en kennis of informatie aanbieden die

en fijn!

leiden tot een beweging. Maar de
deelnemer en buddies, die moeten het zelf

Zelf ben ik altijd fan van de in-check en uit-

doen en elkaar helpen!

check momenten, zegt Mandy. Deze
kwamen wederom terug en nu met meer

Ha, herkenbaar als coach, zegt Naomi. Het

toelichting waarom deze momenten zo

was voor mij ook weer een reminder om als

belangrijk zijn. In de praktijk pas ik deze

facilitator uit de rol van coach te stappen.

sinds de training toe en ik merk dat de

Hier scherp op te zijn. Na afloop was ik

energie er meteen goed in zit. Wie wil dat

nóg enthousiaster over de Prototype You

nou niet?!

methode.
Naomi met een grote lach: Hoe goed het
Voor mij was het vooral de bevestiging dat

werkt om met een strakke timer te werken

kort cyclisch werken universeel toepasbaar

bij de opdrachten. Wederom positief door

is, zegt Wendie. Niet alleen voor de

verrast hoeveel goed werk mensen kunnen

industrie en onderzoeksinstituten gericht

verzetten vanuit hun intuïtie!

op productontwikkeling, maar ook op leren
leren, persoons- en loopbaanontwikkeling.
Dat geldt dus ook voor het neerzetten van
onderzoekend en ontwerpend leren binnen
het (basis)onderwijs.

Wendie vervolgt: Werken volgens de design
cyclus is wat mij betreft daarom een
"levenshouding". Daar hebben jullie bij
Prototype You een mooie, concrete
invulling aan gegeven. Ik haal er zeker

"Wat een mooi aanvullend product voor groepen!
Schaalbaar en toch persoonlijk."

inspiratie uit voor teamtrainingen op
scholen!

Naomi
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MEER WETEN?
Kijk op www.prototypeyou.nl/facilitator

Of stuur één van ons een berichtje.

Wouter Smeets

Kristiaan Hartmann

Waarom werken we? Wat mij drijft is het

De relatie tussen organisatie en medewerker

beste in mensen naar boven halen. Ik heb

is een gebalanceerde tweerichtingsweg.

Prototype You opgericht met Kristiaan, zodat

Beiden moeten ernaar streven om elkaar

mensen elkaar kunnen helpen groeien op een

gelukkig te maken. Zoals Sir Richard Branson

reis van levenslang leren. Én om die Nelson

al zei: “Train mensen goed genoeg zodat ze

Mandela-mentaliteit onder de knie te krijgen:

kunnen vertrekken. Behandel ze zo goed,

"Ik verlies nooit. Ik win of leer."

zodat ze dat niet willen.”

wouter@prototypeyou.nl

kristiaan@prototypeyou.nl

Wouter's LinkedIn profiel

Kristiaan's LinkedIn profiel

Wij verbeteren de
werkervaring in organisaties
door persoonlijke leerreizen
met vertrouwde reisgenoten.

