
 

ZIE HIER ONZE KORTE PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT TRAININGEN (IN-COMPANY) 

In onze korte trainingen ontwikkelen we specifieke vaardigheden en slagkracht via blended learning in action. Met een mix aan 

werkvormen worden deelnemers uitgedaagd om zich te verbeteren vanaf de voorbereiding  voor de training tot de succesvolle 

toepassing in de praktijk. Bel ons voor nadere informatie of een offerte op maat: 024-3228077.

 
360° Project management vaardigheden 1-2-3-4 

Bekwaam u in het managen van uw projecten aan de hand van 360° feedback uit 
uw omgeving op 60 relevante project management vaardigheden. 
- Praktische drie tot vierdaagse training inclusief Engelstalig 360° feedback   
  instrument voor coaching van projectleiders of managers met projectleiderstaken 
- Project management werkboek voor directe toepassing van geboden handvatten 
 

 
 

360° Time management in de praktijk 

 

Bekwaam u in het managen van uw tijd, prioriteiten en samenwerkings-relaties 
inclusief 360° feedback uit uw omgeving. 
- Eendaagse workshop met e-learning voorbereiding en eigen actieplan 
- De wetten van goed tijdsmanagement toegepast op uw praktijk 
- Overzicht over uw prioriteiten, de regie terug en energie over: fluitend 
   naar je werk en zingend naar huis! 

 

 

 

360° Gespreksvoering & communicatie 1-2-3-4 

 

Bekwaam u in het communiceren met anderen vanuit een helder beeld van uw 
gedachten, gevoelens en gedrag. Deze training behandelt de voor u meest 
voorkomende gesprekssituaties en die situaties die u in de praktijk het lastigst vindt. 
 
De training wordt op maat samengesteld op basis van de uitgangssituatie van de 
groep of uw team. We informeren u graag nader over de mogelijkheden. 
 
 

 

 
360° De klant/cliënt centraal in alle processen 

 

Bekwaam u in het creëren van fans van en ambassadeurs voor uw organisatie. 
Stroomlijn samen de processen in het bedienen van uw klanten of cliënten. 
 
De training wordt op maat samengesteld op basis van de uitgangssituatie van de 
groep of uw team. We informeren u graag nader over de mogelijkheden. 

 

 
  



 

 
 

360° Coachingsvaardigheden 1-2-3-4 

 

Bekwaam u in het coachen van collega’s en medewerkers aan de hand van een 
toolbox met instrumenten, gespreksvaardigheden en zelfkennis. 
 
De training wordt op maat samengesteld op basis van de uitgangssituatie van de 
groep of uw team. We informeren u graag nader over de mogelijkheden. 
 

 
 
360° Strategie- en scenarioplanning 1-2-3-4 

 

Bekwaam u in het pro-actief innoveren van uw werk, uw afdeling en uw organisatie 
en vergroot samen uw slagkracht. 
 
De training wordt op maat samengesteld op basis van de uitgangssituatie van de 
groep of uw team. We informeren u graag nader over de mogelijkheden. 
 
 

 
360° Teambuilding 1-2-3-4 

 

Bekwaam u in het samenwerken en het vergroten van het teamresultaat.  
 
De training wordt op maat samengesteld op basis van de uitgangssituatie van de 
groep of uw team. We informeren u graag nader over de mogelijkheden. 
 
 

 
 
360° Cultuurverschillen & diversiteit benutten 

 
Bekwaam u in het omgaan met cultuurverschillen en diversiteit vanuit een open 
houding. 
 
De training wordt op maat samengesteld op basis van de uitgangssituatie van de 
groep of uw team. We informeren u graag nader over de mogelijkheden. 
 

 
 

360° Conflict management & meditation 

 

Bekwaam u in het omgaan met conflicten en het werken aan win-win oplossingen. 
 
De training wordt op maat samengesteld op basis van de uitgangssituatie van de 
groep of uw team. We informeren u graag nader over de mogelijkheden. 
 


