
Meeting Design 19 mei
2015 sessies

Wie kent/ gebruikt al
LiveMindMapping op
een Event?

Ja
Vandaag voor het eerst gezien

Al eerder meegemaakt tijdens een
Superbrainstorm

Congres

Meegemaakt
Beter integreren in het programma

Moderator moet goed omgaan met de mindmap

Leuk om te zien

Ingezet tijdens een
congres

Daardoor draagvlak bij deelnemers gekregen

Goed terugkoppeling van de kennis

Inzicht gekregen in hoe deelnemers
over een onderwerp denken

Tijdens GvE Meeting Design
plenair LiveMindMappen van
keynote, hoe beviel dat?

Afleidend

Kijken naar de mindmap

Afleiden van de spreker

Luisteren of naar een scherm kijken

Minder oog voor presentator

Handig voor als je zelf afgeleid bent, weet
je waar de presentator is

Achteraf handig
naslagwerk

Gemakkelijker zaken onthouden

Veel informatie vastgelegd

Rapport als poster

Gezamenlijke visie

Vangen in een
visueel schema

Focussen

Geheugensteuntje

Ideeën vangen

Niet zelf opschrijven meer - wel
rapport ontvangen

Vragen over wanneer
gebruik je
LiveMindMapping?

Kennis ook weer verder te delen

Draagvlak creëren bij een
groep van 4500 leden?

Opsturen mindmap na een sessie met
slechts een deel

Op A0 zelf aanpassingen kunnen maken

Regelmatig updates toevoegen
aan mindmapwebsite

Flip-overs ie je niet terug, digitaal raak je de
kennis niet kwijt en wordt herbruikbaar

Brainstorm 800 mensen
Niet heel veel diepgang

Veel bedenken met elkaar

Met 250 mensen
brainstormen kan dat?

Met 250 mensen brainstormen en dat
vastleggen via Dynamische Dialoog

Mogelijkheid om uit te
zoomen naar bigger picture

Waar zijn we geweest

Context zien

Brainstorm/ gedachten structureren

Toewerken naar concrete acties/ Plan van Aanpak

Van kleine tot grote events

Sessie met 5

Maar ook een zaal met 1200

En/ of virtuele deelnemers

Voor
Evenementen en congressen

Vergaderingen/ hei- en strategiesessies

Brainstormsessies

Meeting Design, helpen
een passende formule te
bedenken voor event?

Wat is het doel? Daarna de vorm

Ontwerpen inhoud
bijeenkomst

Interactie

Sfeer

Diepgang

Verslaglegging

Welke verandering moet er tijdens de
bijeenkomst terweeg worden gebracht?

Wat is de actie (call to action) achteraf?

Op welke manier een rapportage
achteraf sturen

Vernieuwende visuele verslaglegging

Mensen engagen na het event

Via een community (mindmap website)

Vormen

Brainstormen

Dialoog

Uitvragen

Gezamenlijk toewerken naar een plan

LiveMindmapping

Live en zichtbaar of achter het
gordijn (dan scherm uit)

Soms ook achter het gordijn (dan scherm uit)

Moderatie en LiveMindMapping

5W+H checklist

Wat

Waarom

Wie

Waar

Wanneer

Hoe

Over

Wij geloven dat communicatie
zo veel beter kan...En ook moet!

Verbinden

Individuen

Groepen

Crowd
sourcen

Fysiek

Online

Hybride
Op afstand meekijken in het scherm

Live Broadcasten en vanaf verschillende
locaties kennis inbrengen

Massa's

Verschillende
formules

Dynamische
dialoog

WorkShop
Mapping

Thinking
Table

Idea Donation
Center

Live
BroadcastMapping

Toepassen modellen o.a.:

Essentie van

Efficiënt
Meer vertellen met minder woorden

Goed gebruik maken van de korte tijd
die je hebt op een congres

Verbindend

Netwerken

Kennisdelen

Samen creëren

Gedachtewerelden samenbrengen

Tot actie komen

Verkrijgen van
draagvlak

Zichtbaar onderdeel zijn
van het (groeps-)proces

Kennis uit de
zaal halen

Uitdagingen in kaart brengen

Kennis gebruiken
Collectief brein ontsluiten

Roadmap om doel te bereiken

Structuur in het verhaalJe hebt een rode draad

Boodschap overbrengen
Begrip van en naar elkaar

Inzicht door visualisatie

Horen, zien en
begrijpen

Meer dan alleen aanhoren

Zien om gehoord te worden

Interactie

Hoeveel interactie is gewenst?

Meer dan alleen meningen uitwisselen

Tot argumenten komen

Ook na het event

Rapportage als PDF

Interactieve website

Toevoegen van informatie

Naar het volgende event toewerken

Kracht van visualisatie:
reduceren complexiteit door te

visualiseren

Beelddenkers

In beelden presenteren

Mensen willen niet meer zendenGehoord worden

Met meer energie weggaan dan komen

Is het bij te benenHangt van onderwerp af

Ondersteunen
in opleiden

Train je eigen
LiveMindmappers

Moderatoren

Slimmer events
organiseren

Webinar

Masterclass

Workshop

5W+H checklist

Vervolg

Wil je deze mindmap
ontvangen?

Laat je kaartje achter bij ons

Mindmap kan als PDF opgemaakt worden

Ook als interactieve website

Volg het
webinar

Webinar Organiseer Slimmer Events met
5WplusH Checklist

Di 16 juni 13.00-13.30

Meld je aan bij ons of via
Http://bit.ly/comwebinar

Advies over de mogelijkheden om
meer interactie en draagvlak

tijdens een event te brengen?

Spreek ons nu aan

Spreek ons tijdens de borrel aan

Laat je kaartje achter

Leesinstructie?

Met de klok mee

Van het midden naar buiten

Per tak van boven naar beneden

Bijeenkomst organiseren? www.ConnectionOfMinds.com | Meeting Design en LiveMindMapping


