Dekkers & BLIK

Dekkers & BLIK - Interactieve webinars
Bijeenkomsten voor overleg, training en kennisdelen kosten veel tijd. Tijd om te organiseren,
en vooral veel tijd voor de deelnemers, die soms vanuit het hele land naar één duurbetaalde
locatie komen.
Voor overleg met een kleine groep zijn er tools beschikbaar als Google+, Skype en Facetime. En
wat doe je als je iets wil presenteren? Wanneer je mensen wilt trainen? Als je een grotere groep
bij elkaar wilt hebben en daar niet teveel tijd en geld aan kunt of wilt besteden?
Webinar-technologie biedt uitkomst. De interactieve workshops van Dekkers & Blik zijn
ontmoetingen online. Tijdens deze webinars wordt direct gecommuniceerd met de deelnemers.
Zij kunnen vanuit huis of werkplek
informatie krijgen, ervaringen
uitwisselen, feedback geven en
vragen stellen aan de aanwezige
trainer of gastspreker. Een deel
van het programma kan besteed
worden aan uitwisseling in kleine
groepjes, alles met behulp van
slimme online technologie. De
beschikbare informatie kunnen
deelnemers direct zelf downloaden.
Een webinar met dergelijke actieve werkvormen is boeiend, blijft uitdagen, is actief en vooral
effectief.
Een opname van het webinar kan naar wens bewerkt worden en bewaard blijven om later terug
te kijken. Wie het gemist heeft kan daardoor ook na afloop kennis nemen van de inhoud van de
workshop of training.
Een combinatie van online en offline bijeenkomsten werkt volgens de principes van blended
learning goed. Daarom denkt Dekkers & BLIK ook mee om een uitgebalanceerd programma te
maken met ‘live’ bijeenkomsten op locatie en aansluitende online overleggen, trainingen of

Dekkers & BLIK
kennisdeelsessies. Dekkers & BLIK zorgt voor de inhoudelijke en technische voorbereiding en
faciliteert de uitvoering*.
De online interactieve workshops duren meestal een uur tot anderhalf uur. Deelnemers kunnen
vanuit huis of kantoor deelnemen met hun computer, laptop, tablet of smartphone.

Dekkers & BLIK
Dekkers & BLIK is een samenwerkingsverband tussen JMD Advies en Bureau Blik, dat
zich richt op online synchroon kennisdelen, training en ontwikkeling.
Over de initiatiefnemers:
Kristin Dekkers is een ervaren begeleider van veranderingen in werk, voor teams en bij
individuele vragen. Zij is opgeleid tot pedagoog en bestuurskundige, en gecertificeerd als
loopbaancoach; zij werkt als trainer, coach en adviseur. Dekkers is al een aantal jaren
actief met begeleiding online, omdat het zo comfortabel is; haar cliënten zijn verrast
over wat er allemaal mogelijk is. Daarnaast zijn de programma’s goed doordacht en
inspirerend, zeggen haar deelnemers.
.
Karen
van Dalsem heeft twintig jaar
ervaring in het communicatievak. Zij is
een kei in het managen van projecten
en het organiseren van bijeenkomsten
en is daarnaast loopbaancoach
*Prijzen op aanvraag.

