
 

ZIE HIER EEN GREEP UIT ONZE IN-COMPANY PROGRAMMA’S: 

Vanuit een visie op de strategie, de groei en de winst voor uw organisatie maken we samen graag de vertaalslag naar een 
in-company programma op maat. 

 
 
 
MANAGEMENT- EN CULTUURPROGRAMMA’S 

 
Business & management development 
programma: Open Up!  
 
Zijn uw managers in topvorm? Is uw organisatie toekomstbestendig en financieel 
gezond? In het programma Open-Up! voor organisatieontwikkeling werken managers 
aan strategische projecten - die meteen financieel resultaat opleveren. 
Met dit maatwerkprogramma daagt Chenta uw managers uit om zich verder te      
ontwikkelen. Het Open-Up! business & management development programma: 
• is op maat gemaakt op uw bedrijfsdoelstellingen 
• voert uw strategische projecten uit via action learning 
• verdient zich tijdens de looptijd terug 

 

 
Management potential programma: Jump! 
 
JUMP! is een management potential programma, dat zorgt voor een sprong in 
persoonlijke ontwikkeling. Met dit maatwerkprogramma daagt Chenta uw ambitieuze 
werknemers uit om hun talenten verder te ontwikkelen en hun begrip van uw 
organisatie te vergroten. Uw talenten boeien en binden, onder andere met 
gastsprekers uit uw organisatie en het bieden van een ‘veilige’ en inspirerende 
leeromgeving dat is het doel van Jump! 
 
Het JUMP! Management Potential programma: 
• Zelfkennis, algemene management kennis & vaardigheden 
• Verdient zich tijdens de looptijd terug. 

 

Management skills programma: Smart! 
 
In het management skills programma SMART! ontwikkelen leidinggevenden  
day-to-day management vaardigheden in combinatie met persoonlijke ontwikkeling. 
 
Het SMART! management skills programma: 
• Ontwikkelt leidinggevende vaardigheden in combinatie met persoonlijke      
   ontwikkeling 
• Traint leidinggevenden in het effectief communiceren en het goed vervullen van 
   hun management taken 
• Is op maat gemaakt op uw bedrijfsdoelstellingen en uw HR instrumenten 

 

 

 

Kijk op www.chenta.nl (Organisatieontwikkeling) voor meer informatie. 



 

BUSINESS TRAININGEN OP MAAT 

 
Business consultancy programma: Bizz! 
 
BIZZ! In shape to do business 
BIZZ! is een programma dat een sterke bijdrage levert aan uw ‘business’. Tevens 
zorgt het voor een positieve Buzz binnen uw organisatie. 
Leeropbrengsten zullen zijn: meer zelfkennis in relatie tot klantencontact en 
communicatie met anderen, eigen verantwoordelijkheid voor persoonlijke groei, wat 
ligt er binnen je mogelijkheden en invloedsfeer en wat niet? Wat hoort er bij een 
professionele houding als consultant/adviseur/verkoper en wat niet. 

 

Sales alignment programma: Gear-Up! 
 
Sales alignment programma: Topfit voor uw klant! 
Met dit maatwerkprogramma zorgt  Chenta in korte tijd voor het vergroten van de 
commerciële slagkracht van uw verkoopafdelingen.  
Het sales alignment programma Gear-Up! start met een groep deelnemers volgens 
het principe van ‘action learning’: de opdrachten sluiten direct aan op de werkpraktijk. 
Aan de start van het programma gaat een proces van co-creatie vooraf waarin uw 
management en onze organisatieadviseur een programma maken gericht op de door 
u specifiek gewenste ontwikkelwinst. 

 

HR: partner in business! 
 
Als HR-professional staat u altijd voor iedereen klaar. Plan daarom nu een dag van 
bezinning voor uzelf en uw HR/P&O collega's! Een team van Chenta-trainers 
verzorgt voor u een programma van vier korte workshops: 
Profit: het verbinden van Management Development en Business 
People: het verbinden van generaties 
Planet: het verbinden van competitie en empathie 
Progress: het verbinden van tijdsdruk en resultaat 
 

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT TRAININGEN 

 

Persoonlijke effectiviteit voor professionals: 
Reflect! 
 
Krachtig functioneren én trouw blijven aan jezelf is de uitdaging waar veel werkenden 

voor staan. Het REFLECT! Programma biedt je, in vier modules en een 

intervisiebijeenkomst, de ruimte om je zelfinzicht aan te scherpen, je effectiviteit in de 

samenwerking met anderen te vergroten en sterker te zijn in je communicatie en 

presentatie. 

 

 

Neemt u alstublieft contact op voor een offerte op basis van uw persoonlijke wensen. 

U kunt uw aanvraag mailen naar contact@chenta.nl. 

 


