
  
 

(Online) dialoogsessies 
 

Wat kun je concreet verwachten?  
 
Onze (online) dialoogsessies bestaan uit drie (online) bijeenkomsten van drie uur. Wij vragen 
je het te bespreken vraagstuk voor te bereiden en een groep samen te stellen die graag 
hiermee aan de slag wil. Wij bieden jou een veilige (online) omgeving waar we gaan 
samenwerken. De eerste sessie is gericht op verkenning en verdieping van het thema. De 
tweede bijeenkomst wordt concreter en meer gericht op resultaat. We gaan aan de slag met 
het uitwerken van één concreet idee. De derde bijeenkomst heeft als resultaat een plan met 
een aanpak onderbouwd met een visie en bijbehorend actieplan. Gedurende deze drie 
bijeenkomsten hanteren wij een specifieke interactieve gespreksmethodiek die bijdraagt aan 
het gesprek dat jullie met elkaar voeren. Je hoeft het gesprek zelf niet te leiden, maar kan en 
bent onderdeel van een mooi en inspirerend proces.  
 
Wat kost het? 

De kosten voor een dialoogsessie zijn normaal € 725,00 per bijeenkomst. Dat is inclusief 
voorbereiding en reistijd en eventuele uitwerking. En exclusief reiskosten. De sessies kunnen 
ook bij MATT Talent op kantoor worden gehouden. In deze tijden van “sociale onthouding” 
bieden we online dialoogsessies aan voor € 550,00 per bijeenkomst, inclusief voorbereiding 
en eventuele uitwerking.  
 
Hoe werkt het? 

Vraagstukken waarmee je aan de slag kunt gaan zijn bijvoorbeeld: 

 Ik wil graag reflecteren op ons huidige aanbod. Past het nog in deze tijd of vraagt het een 
andere uitdaging? 

 Past onze manier van werken nog bij ons als organisatie, of kunnen we onze werkwijzen 
effectiever vormgeven?  

 Hoe kan ik omgaan met een HR-vraagstuk dat lang is blijven liggen?  

 Hoe zorgen we dat van toegevoegde waarde blijven na de corona-crisis? En welke 
ideeën zijn bestendig op langere termijn? 

 Hoe kan ik in deze Corona-crisis mijn organisatie meenemen in de ontwikkeling die van 
onze mensen worden gevraagd?  

 Hoe inspireer en motiveer ik medewerkers tijdens deze periode?  

 Welke kansen, trends en ontwikkelingen zijn er al in de branche waarop we kunnen 
inspelen? Wat vraagt dat van ons? 
 

Om antwoorden te vinden op jouw vraagstuk hanteren we een onderzoekende methode, 
gericht op consultatie. Wij stellen verdiepende vragen, analyseren en introduceren 
werkvormen. Wij faciliteren een proces van oordeelsvrij naar elkaar luisteren en doorvragen. 
Juist dan ontstaan nieuwe inzichten, die leiden tot vernieuwing en innovaties. Vervolgens 
zetten we die om in concrete acties. We hebben een rugzak met verschillende theorieën en 
werkvormen. Deze passen we toe aansluitend bij de behoefte in het hier en het nu.  
 

We bieden altijd maatwerk. Neem contact met een van ons op voor meer informatie en een 
vrijblijvend intakegesprek. In het intakegesprek inventariseren we samen jouw dialoogvraag 
en op basis daarvan maken we een concreet voorstel.  


