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Deze uitgave bestaat uit drie delen. In deel één is algemene informatie te vinden
over het werken met groepen gericht op de communicatieadviseur en wordt er
ingegaan op de rol van facilitator. Zo wordt uitgelegd wat de rol is van de
communicatieadviseur en hoe die rol kan worden ingevuld. Participatie van
medewerkers wordt beoogd. Het organiseren van interactieve werkvormen is
uitermate geschikt voor tweerichtingsverkeer in de communicatie tussen directie en
medewerkers. De medewerkers kunnen worden ingedeeld in fasen van participatie
en betrokkenheid. Per fase wordt aangegeven welke werkvormen, die in deel twee
aan bod komen, geschikt zijn om in te zetten.
Ook de praktische informatie over het organiseren van een bijeenkomst wordt hierin
beschreven. Te denken valt aan een draaiboek en de opstelling van de tafels in de
beschikbare ruimte. Tips zijn verwerkt in interviews die in het boek staan beschreven.
Deel twee gaat in op diverse werkvormen die je in kunt zetten om succesvol met
groepen te werken. In deel drie is een overzicht te vinden van interessante boeken
die de lezer verder kunnen helpen. Bij ieder boek is een uitgebreide beschrijving van
het boek te vinden.
Deze uitgave biedt 44 verschillende werkvormen. Een werkvorm wordt ingezet om
een bepaald doel te bereiken. Er is een overzicht te vinden van de werkvormen
waarbij wordt aangegeven welk doel wordt beoogd. Zo zijn er werkvormen bedoeld
voor onder andere kennismaking, kennisoverdracht, brainstormen of energizers. In
totaal zijn er elf rubrieken en iedere rubriek heeft vier werkvormen. Iedere werkvorm
staat op een kaart en er staat een kleur op aangegeven. Op de kaart staat
beschreven wat het doel is, het aantal deelnemers en welke materialen voor de
oefening nodig zijn en zitten in een 4-ringsband. De werkvormen die worden
beschreven zijn zeker goede werkvormen maar de meeste werkvormen zijn mij al
bekend. Het voordeel van deze uitgave in een 4-ringsband is dat een zelfbedachte
werkvorm makkelijk kan worden toegevoegd. Deze uitgave ziet er goed verzorgd uit,
is goed leesbaar en is efficiënt doordat de benodigde kaarten eruit kunnen worden
gehaald.
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