
 

W
ij 

tr
ai

n
en

 g
ra

ag
 v

o
o

r 
u

w
 o

rg
an

is
at

ie
.  

   
   

   
   

   
   

   
 B

el
 0

88
-7

74
43

33
BV&T opleiding & advies 
Coaching Persoonlijke Effectiviteit

Training Informatie
Wilt u op uw werk graag doelgerichter en slagvaardiger te

werk gaan? En wilt u meer aandacht krijgen voor de

werkzaamheden binnen uw werk en uw persoonlijke

effectiviteit vergroten? In deze zeer inspirerende training leert

u beter naar uzelf te luisteren en constructief op te treden. U

krijgt meer inzicht in uzelf en leert uw werk te ordenen om tot

een beter resultaat te komen.De training Persoonlijke

effectiviteit is bedoeld voor eenieder die zijn of haar

persoonlijke effectiviteit wilt vergroten of ontwikkelen.

Programma

» werken met doelstellingen

» SMART plan van aanpak

» kernkwaliteiten

» assertief optreden

» 360 graden feedback

» omgaan met conflicten en belangentegenstellingen

» timemanagementvaardigheden verbeteren

» persoonlijk actieplan: do`s & don`ts.

Resultaat
Tijdens deze praktijkgerichte en herkenbare training leert u op

welke wijze uw doelstellingen op een slavaardige wijze

kunnen worden gerealiseerd. U leert de juiste interactie met

prettige contacten aan te gaan en relaties met uw

medewerkers te onderhouden. Daarbij leert u uw talenten en

capaciteiten kennen, maar tevens uw sterke en zwakke

punten. U krijgt tools aangereikt om het beste uit uzelf te

halen. Na deze training bent u beter in staat om doelmatiger,

effectiever en succesvoller te handelen.

Maximaal resultaat
In de training Persoonlijke Effectiviteit vormt ~maatwerk~

steeds het uitgangspunt. Praktijkgerichte oefeningen,

opdrachten en rollenspelen vormen de basis van al onze

trajecten. Door de unieke juiste match, sluit de onderwerpen

in de training direct aan bij uw dagelijkse praktijk. Hierdoor

behaalt u meer resultaat na de training. U zult de omgang met

de trainer als zeer prettig ervaren.

Voorafgaand aan deze coaching Persoonlijke Effectiviteit

bepalen wij met u het startniveau door middel van een

doelstellings of intake gesprek. Ook bespreken wij het

beoogde eindniveau met u. Tevens bestaat de mogelijkheid

om het niveau van een gehele afdeling of organisatie te laten

bepalen of functieprofielen te voorzien van kenniseisen.

Hiervoor heeft BV&T een unieke gouden formule ontwikkeld.

Investering

Maatwerk:

*In-Company 1 groep:

Deelnemersprijs pp:

Dag(delen) / uren per sessie:

Totaal:

Vraag nu uw online offerte aan.

altijd

999,-

104,-

2 / 3

1103,-

Flexibele agenda/afstemming
Flexibilteit is onontbeerlijk in onze dienstverlening aan u. Onze

trainer zal met u samenwerken om de Persoonlijke Effectiviteit

in te zetten hoe, wanneer en waar u het nodig hebt. De

agenda wordt bijvoorbeeld met onze trainer persoonlijk

afgestemd.

BV&T kan u breed ondersteunen in bijvoorbeeld: training,

gecombineerde leerontwerpen, training voor trainers,

onderzoeken (medewerker- tevredenheid) workshops,

coaching (persoonlijk of per team) en w.v.t.t.k.

BV&T opleiding & advies

Locatie: In-Company

Telefoonnr: 088-7744333

Mail: fgboerman@bvtgroep.nl

Mvrgr, Ingrid Boerman
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