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Masterclass ‘Faciliteren van onderzoeksteams’

Organisaties doen in toenemende mate zelf onderzoek. Belangrijkste resultaat: je voelt en ervaart zelf 
het resultaat van je werk. Professionals met minder onderzoekservaring gaan aan het werk in kleine 
groepjes, vaak onder leiding van een meer ervaren teamlid. Daarmee bereik je de optimale balans 
tussen ‘kwaliteit van inzichten’ en ‘vrijheid om zelf aan de slag te gaan’.  
 
TrueTalk is expert in het faciliteren van teams. Met de masterclass ‘Faciliteren van onderzoeksteams’ 
dragen we deze kennis over, waardoor jouw organisatie zelfstandiger kan werken. 
 
Resultaat van je training 
- Je kunt een overzichtelijk onderzoek met 

kop en staart begeleiden. 
- Je (her-)kent kansen en aandachtspunten 

van ‘zelf onderzoek doen’ met ‘onervaren 
onderzoekers’. 

- Je kent je eigen stijl van  
‘Train-the-Trainer- vaardigheden’. 

- Je kent de tips & tricks van het faciliteren 
van briefings en inzichtensessies. 

- Je gebruikt principes van Change 
management en gedrag. 
 

 

Vaardigheden en competenties 
- ‘Train-the-Trainer skills’. 
- Faciliteren van analysesessies. 
- Balans tussen kwaliteit en vrijheid. 
  
De volgende kennis komt aan bod 
- Onderzoeksvomen in de Double Diamond. 
- Schrijven briefings en gespreksleidraden 

voor teams. 
- Kansen een aandachtspunten in proces 

kwalitatief onderzoek. 
- Change management en gedrag van teams. 
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Just do it 
We gaan aan de slag in 6 korte en krachtige online modules. Ze zijn verdeeld over twee weken. Op 
trainersdagen hebben we in de ochtend een korte sessie, in de middag een gezamenlijke oefening. De 
masterclass wordt gefaciliteerd door Bart van de Ven.  
 
Praktisch  
- Prijs per deelname: 975 euro  
- Strippenkaart?  Dan 925 euro 
- Minimale deelname is drie professionals 
- Deelnemen via bart.vandeven@truetalk.nl 
 
 

 
Voor wie is de training bedoeld? 
- Je gelooft in samenwerking met teams en 

zelf onderzoek doen.  
- Je bent onderzoeker die graag expertise wil 

overdragen. 
- Je bent geen onderzoeker die graag 

faciliteert.

  
Over TrueTalk 
TrueTalk helpt organisaties om zelf klantinzichten op te doen. Ons wapen? Het echte gesprek. We 
maken het makkelijk en krachtig om zelf onderzoeksvragen te beantwoorden en versterken de 
onderzoeks-kracht van je organisatie. Zie www.truetalk.nl. 
 


