VERSNELLINGSKAMER

De Spilter Versnellingskamer is de meest complete Versnellingskamer
VOORDELEN VERSNELLINGSKAMER
Een Versnellingskamer is een inspirerende omgeving waar zonder dominantie
en hiërarchie gevoelige onderwerpen en belangrijke vraagstukken besproken
en bediscussieerd kunnen worden.
Betrek alle deelnemers
De software maakt het mogelijk dat iedereen, desgewenst anoniem, zijn of
haar mening kan geven. Elke deelnemer voelt zich hierdoor gehoord en kan op
het grote scherm direct zien dat zijn of haar mening daadwerkelijk telt.
Houd de focus
In een Versnellingskamer weten onze facilitators op professionele wijze de
deelnemers mee te nemen in de vooraf opgestelde structuur. Zo blijft de focus
op de inhoud en blijft het energielevel in de groep hoog.
Voer de juiste discussie
Middels de input van de deelnemers is de uitkomst van de gehele groep
direct zichtbaar. Hierdoor hoeft alleen gediscussieerd te worden over de
vragen/stellingen waarover (nog) geen consensus is ontstaan.
Print direct rapportage
Doordat alle input van de deelnemers digitaal is vastgelegd kan na afloop van
de Versnellingskamersessie direct een rapportage worden afgedrukt.
Gevoelige en betrouwbare informatie bespreken in de Versnellingskamer?
De software biedt u en uw deelnemers de mogelijkheid volledig anoniem te
werken. Zo kan ieder vrijuit spreken en alle benodigde input geven.
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FAQ

Spilter voert gemiddeld 150 Versnellingskamer per jaar uit, voor een zeer
divers aantal opdrachtgevers. Met 12 jaar ervaring in Versnellingskamers
kunnen wij als geen ander uw vraagstuk omzetten in de juiste vragen en in zeer
korte tijd gegarandeerd uw einddoel behalen.
Van volledig verzorgd tot technische ondersteuning
Zet de Spilter Versnellingskamer in met een professionele procesbegeleider,
operator en desgewenst hardware. Eén van onze ervaren facilitator
ondersteunt u van A tot Z. Advisering rondom de vraagstelling, begeleiding van
het proces, bediening van de software en op- en afbouw van de benodigde
apparatuur. Zelf een procesbegeleider in huis? U kunt ook alleen een operator
en desgewenst hardware afnemen.
Kosten
De kosten voor een Versnellingskamer zijn grotendeels afhankelijk van de
ondersteuning die u van ons wenst. Neem contact met ons op voor de
mogelijkheden rondom uw vraagstuk en wensen.

Voor hoeveel deelnemers is de Versnellingskamer geschikt?
Van 5 tot 100+. De Versnellingskamer kan voor ieder gewenst aantal
deelnemers worden ingezet. De gebruikte methode binnen de
Versnellingskamer kan wel worden aangepast op het aantal.
Ik heb geen beschikking over Wi-Fi, kan ik alsnog een Versnellingskamer
inzetten?
Ja, wij hebben draagbare servers waarmee een lokaal netwerk opgezet kan
worden. Het enige dat nodig is, is een stopcontact.
Kan via elke device worden deelgenomen aan de Versnellingskamer?
Ja, de Versnellingskamersoftware is geschikt voor ieder device en ondersteunt
ieder (up-to-date) besturingssysteem en browsertype.
Is er balans tussen de invoer in de software en gesprek?
Ja, een goede sessie wordt zo opgebouwd dat minimaal voor 70% van de
tijd ruimte is voor gesprek.
Kan iemand online / op afstand deelnemen?
Ja, een deelnemer kan tijdens de sessie online deelnemen maar het is
bijvoorbeeld ook mogelijk de deelnemers eerst vooraf online een aantal
vragen te stellen en tijdens de sessie de verdieping op te zoeken.
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