
 
0902 

ZIN advies, Fluessen 20,  9204 HP  Drachten, www.zinadvies.com 
tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com 

 

Trainingen 



 

 
0902 

ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP  Drachten, www.zinadvies.com 
tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com 

INVESTORS IN PEOPLE 

 TRAINING INTERNAL FACILITATOR  IIP  1) 

 TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH  1) 
 

ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN 
 PRAKTISCH LEIDINGGEVEN  1) 
 DE MANAGER ALS COACH  1) 

 TEAMBUILDING 
 COMMUNICATIE 
 VERGADERTECHNIEK 
 PRESENTATIETECHNIEK 
 TRAINING ASSERTIVITEIT   
 PERSOONLIJKE  EFFECTIVITEIT  1) 

 EFFECTIEVE GESPREKSTECHNIEKEN  1) 

 TIMEMANAGEMENT 
 CONFLICTHANTERING 
 ONDERHANDELEN 
 PROJECTMANAGEMENT  1) 

 
 

COMMERCIEEL MANAGEMENT 

 COMMERCIËLE VAARDIGHEDEN  1) 

 VERKOOP ONDERSTEUNING 
 TELEFONISCHE ACQUISITIE 
 EFFECTIEF TELEFOONGEBRUIK 

 
 

SOCIAAL MANAGEMENT 

 FUNCTIONERINGSGESPREKKEN 
 CORRECTIEGESPREKKEN 
 VERZUIMGESPREKKEN 
 WERKOVERLEG 

 
 

KWALITEITSMANAGEMENT 

 TRAINING FACILITATOR 
 INTERNE AUDITING 
 ONDERNEMINGSRAAD  EN KWALITEIT     

 
1) Deze trainingen zijn zowel open als bedrijfsintern mogelijk 
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Open/bedrijfsinterne training   
 
 
Uw organisatie overweegt of heeft besloten Investors in People te gaan 
invoeren. Vanuit de organisatie dient dit proces begeleid worden door één of 
meer Internal Facilitators. Een goede kennis van de IiP-standaard en van de rol 
van de Internal Facilitator in het behalen van het keurmerk is noodzakelijk. 
Deze compacte training verschaft u de benodigde kennis en wordt, na 
voltooiing van de huiswerkopdracht, afgesloten met een certificaat dat officieel 
erkend is door IiP Nederland. 
 
Doelstelling 
Het verwerven van kennis van de inhoud van de IiP-standaard en alle zaken die 
daar onderdeel van uitmaken; het verkrijgen van inzicht in het IiP-traject en 
mogelijke weerstanden en knelpunten in dit traject. 
 
Doelgroep 
Medewerkers op HBO niveau die de rol van Internal Facilitator (gaan) vervullen 
bij het implementeren van Investors in People in hun organisatie.  
 
Werkwijze 
De training bestaat uit korte theoretische inleidingen, gevolgd door groeps-
discussies, oefeningen en cases. De deelnemers dienen ter voorbereiding een 
boek en het casemateriaal door te lezen. 
 
 
Inhoud 
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
- IiP - De rol van overige betrokkenen 
- Basisprincipes van IiP          - Bewijsmateriaal verzamelen 
- De Internal Facilitator - Opstellen actieplan 
- De IiP-standaard - Samenhang met andere standaards 
- De 12 indicatoren    (ISO/EFQM) 
- Tijdslijn IiP - Rol van de Internal Facilitator 
- Plaats Internal Facilitator - Weerstanden en voortgang 
 
Trainingsduur 
5 dagdelen, verdeeld over 1 blok van 2 dagen. 
 

INTERNAL FACILITATOR IIP 
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Open/bedrijfsinterne training   
 
 
Uw organisatie overweegt of heeft besloten Investors in People te gaan 
invoeren. Vanuit de organisatie dient dit proces begeleid worden door één of 
meer Internal Facilitators. Van hen wordt enerzijds verwacht dat ze een goede 
kennis hebben van de IiP-standaard en van hun rol in het behalen van het 
keurmerk, anderzijds dienen zij ook over de nodige vaardigheden te beschikken 
om hun rol goed te kunnen vervullen. 
Deze training wordt afgesloten met een certificaat dat officieel erkend is door 
IiP Nederland. 
 
Doelstelling 
Het verwerven van kennis van de inhoud van de IiP-standaard en alle zaken die 
daar onderdeel van uitmaken; het verkrijgen van inzicht in het IiP-traject en 
mogelijke weerstanden en knelpunten in dit traject;  beschikken over de 
vaardigheden om de rol als Internal Facilitator goed te kunnen vervullen. 
 
Doelgroep 
Medewerkers op HBO niveau die de rol van Internal Facilitator (gaan) vervullen 
bij het implementeren van Investors in People in hun organisatie.  
 
Werkwijze 
De training bestaat uit korte theoretische inleidingen, gevolgd door groeps-
discussies, oefeningen, cases en rollenspelen. De deelnemers dienen ter 
voorbereiding een boek en het casemateriaal door te lezen. 
 
Inhoud 
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
- IiP - De rol van overige betrokkenen 
- Basisprincipes van IiP          - Bewijsmateriaal verzamelen 
- De Internal Facilitator - Opstellen actieplan 
- De IiP-standaard - Samenhang met andere standaards 
- De 12 indicatoren   (ISO/EFQM) 
- Tijdslijn IiP - Rol van de Internal Facilitator 
- Plaats Internal Facilitator - Weerstanden en voortgang 
- Communicatieve vaardigheden - Presentatietechnieken 
- Projectmatig werken - Counseling en coaching 
 
Trainingsduur 
5 dagdelen, in een blok van 2 dagen. 

INTERNAL FACILITATOR IIP COACH 
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Open/Bedrijfsintern practicum 
 
 
Leidinggeven is een vak met veel ontwikkelmogelijkheden. Het is richting en 
sturing geven aan anderen (medewerkers, collega's, chef) en daarvoor de 
verantwoordelijkheid willen nemen. Ervaren leidinggevenden weten dat daarbij 
visie, voorbeeldfunctie en het voortdurend inschatten van de verschillende 
individuen, taken en situaties van cruciaal belang is. 
 
 
Doelstelling 
Kennis over en inzicht in het vak van leidinggeven snel up-to-date brengen. 
 
 
Doelgroep 
Leidinggevenden op alle niveaus. 
 
 
Werkwijze 
Tijdens de training staat het 'doen' centraal. Na korte theoretische inleidingen 
oefent u aan de hand van cases en rollenspelen. Tussen de blokken brengt u het 
geleerde in de praktijk. 
 
 
Inhoud 
De training bestaat uit 3 blokken, met de volgende inhoud: 
- Leidinggeven - Kwaliteitsbesef 
- Relevante gespreksmodellen - Delegeren 
- Motiveren 
 
 
Trainingsduur 
8 dagdelen, verdeeld over 4 blokken. De training met open inschrijving start in 
het voor- en najaar. 
 
 

PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 
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Open/Bedrijfsinterne training 
 
 
In moderne organisaties is de manager niet langer de baas die de orders 
uitdeelt, maar is leidinggeven het helpen van medewerkers om het beste uit 
zichzelf te halen. Coaching is een stijl van leidinggeven die bij uitstek past bij 
deze visie; het is een stijl die uitdrukkelijk appelleert aan zelfstandigheid, 
initiatief en creativiteit van medewerkers.  
 
 
Doelstelling 
In deze training leert u de principes van coaching kennen, krijgt u zicht op de 
implicaties van coaching voor de organisatie, en ontwikkelt u uw vaardigheden 
als coach. 
 
 
Doelgroep 
Deze training is bestemd voor leidinggeven met enkele jaren ervaring. 
 
 
Werkwijze 
De werkwijze bestaat uit een mix van korte inleidingen, individuele en 
groepsoefeningen, het uitwisselen van ervaringen, successen en bloopers. Eigen 
praktijksituaties worden als oefenmateriaal gebruikt. Conform de principes van 
coaching zal een groot appel worden gedaan op de eigen bewustwording en 
verantwoordelijkheid, op partnership en optimaal kunnen leren. 
 
 
Inhoud 
De training bestaat uit 3 blokken, met de volgende inhoud: 
- De principes van coaching - De dynamiek van sturen als coach 
- Uw manager-coach profiel - Vragen stellen 
- Uw eigen visie als krachtig - Resultaatgericht coachen 
   sturingsmiddel - Zelfsturende teams 
 
 
Trainingsduur 
6 dagdelen, verdeeld over 3 blokken. De training met open inschrijving start in 
het voor- en najaar. 

DE MANAGER ALS COACH 
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Bedrijfsinterne training 
 
 
Het functioneren van individuen in een team is een voortdurende bron van 
inspiratie en zorg. In een nieuw te vormen team is het hebben van vertrouwen 
in elkaar het fundament voor een goede samenwerking. Voor bestaande teams 
geldt hetzelfde, echter na verloop van tijd kan dit vertrouwen om wat voor 
reden dan ook ontspoord zijn. In deze training wordt gewerkt aan het op de 
rails zetten van zowel nieuwe teams als ontspoorde teams. 
 
 
Doelstelling 
De kwaliteit van samenwerking verbeteren door het zicht krijgen op groeps-
processen, individuele leerstijlen en het als team ontwikkelen van vaardig-
heden.  
 
 
Doelgroep 
Bestaande en niet bestaande groepen leidinggevenden die geacht worden als 
team te functioneren. 
 
 
Werkwijze 
Afhankelijk van intakegesprekken wordt op basis van analyse, simulatie en 
eigen praktijksituaties getraind in teamvaardigheid. 
 
 
Inhoud 
- Teamstructuur/cultuur 
- Leerstijlen 
- Teamanalyse 
- Teamleiderschap 
- Feedbackmechanismen 
- Communicatie  
- Samenwerken 
- Conflicthantering 
 
 
Trainingsduur 
Afhankelijk van behoefte circa 5 dagdelen aaneengesloten. 

TEAMBUILDING 



 

 
0902 

ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP  Drachten, www.zinadvies.com 
tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com 

 
 
 
 
 
 

Bedrijfsinterne training  
 
 
Communicatie omvat alle gedragingen waardoor men onderling informatie 
uitwisselt, zoals praten, gebaren, manier van kijken, intonatie van de stem, 
maar ook het schrijven en lezen van een brief en het voeren van een telefoon-
gesprek. Communicatie is derhalve het gouden instrument van de manager. 
 
 
Doelstelling 
Managers vaardiger leren omgaan met die vormen van communicatie die voor 
het functioneren als manager van belang zijn. 
 
 
Doelgroep 
Leidinggevenden. 
 
 
Werkwijze 
Aan de hand van praktijksituaties, analyse en theorie worden de verschillende 
aspecten van communicatie behandeld en geoefend. 
 
 
Inhoud 
- Waarneming 
- De rol van informatie 
- Actief luisteren 
- Vragen stellen, samenvatten 
- Feedback 
- Assertiviteit 
- Communicatie en leiderschap 
- Vormen van overleg 
- Groepsprocessen 
- De rol van communicatie bij conflicten 
- Omgaan met kritiek 
 
 
Trainingsduur 
Naar behoefte circa 5 dagdelen, gevolgd door een follow-up dag na 6 weken. 

COMMUNICATIE 
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Bedrijfsinterne training  
 
 
Vergaderen is een vorm van communicatie die als proces beheerst dient te 
worden. Door toepassing van vergadertechniek kan kostbare tijd zinvol besteed 
worden en de kwaliteit van besluitvorming worden verhoogd. 
 
 
Doelstelling 
Het verhogen van het rendement van vergaderen door het trainen van effectieve 
methoden ten aanzien van o.a. gespreksleider, tijdsbesteding en kwaliteit van 
besluitvorming. 
 
 
Doelgroep 
Zij die regelmatig leidinggeven of deelnemen aan overlegvormen als verga-
deringen, discussies en projectbesprekingen. 
 
 
Werkwijze 
Aan de hand van praktijksituaties, analyse en theorie worden de verschillende 
aspecten van vergaderen behandeld en geoefend. 
 
 
Inhoud 
- Communicatie 
- Luisteren, samenvatten 
- Probleemoplossing 
- Groepsprocessen 
- Overleg en besluitvorming 
- Rol van de voorzitter en deelnemers 
- Agendering, verslaglegging 
- Informatieverwerking 
- Inhoud, procedures, proces 
 
 
Trainingsduur 
Naar behoefte circa 5 dagdelen, gevolgd door een follow-up dag na 6 weken. 

VERGADERTECHNIEK 
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Bedrijfsinterne training  
 
 
Eén van de opdrachten waarvoor een manager zichzelf geplaatst ziet is het 
overbrengen van een boodschap aan een groep mensen. 
De beheersing van de techniek van het presenteren draagt in sterke mate bij tot 
de kwaliteit van de overdracht. 
 
 
Doelstelling 
Het leren overbrengen van gesproken informatie met toepassing van adequate 
hulpmiddelen. 
 
 
Doelgroep 
Leidinggevenden en anderen die de techniek van presenteren willen beheersen. 
 
 
Werkwijze 
Op basis van theorie wordt geoefend in het presenteren en het beoordelen 
ervan. 
 
 
Inhoud 
- Soorten presentatie 
- Opbouw betoog 
- Presentatietechniek 
- Communicatie 
- Voorbereiding 
- Non-verbaal gedrag 
- Gebruik hulpmiddelen 
- Spanningsregulatie 
- Geven van feedback 
 
 
Trainingsduur 
Naar behoefte circa 3 x 2 dagdelen 

PRESENTATIETECHNIEK 
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Bedrijfsinterne training 
 
 
Assertief gedrag is erop gericht de wensen en behoeften van beide ge-
sprekspartners te bevredigen. Assertief gedrag leidt o.a. tot een vergroting van 
het zelfbewustzijn en resultaatgerichtheid. 
 
 
Doelstelling  
Beter leren omgaan met eigen wensen zonder daarbij het respect van anderen te 
verliezen. 
 
 
Doelgroep  
Allen die hun opstelling in de omgang met anderen willen versterken. 
 
 
Werkwijze 
Aan de hand van praktijksituaties, analyse en theorie worden de verschillende 
aspecten van assertiviteit behandeld en geoefend. 
 
 
Inhoud 
- Assertief, subassertief en agressief gedrag en effecten 
- Verbaal, non-verbaal gedrag 
- Assertief gedrag en stijl van leidinggeven 
- Transactionele analyse 
- Effectieve communicatie 
- Omgaan met emoties van u zelf, de ander 
- Conflicthantering  
- Stressfactoren, stressherkenning, ontspanning 
 
 
Trainingsduur 
6 dagdelen, gevolgd door een follow-up dag na 6 weken. 

TRAINING ASSERTIVITEIT 
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Bedrijfsinterne training  
 
 
Om succes te kunnen behalen in organisaties is het van belang dat alle 
medewerkers hun mogelijkheden volledig kunnen benutten. Deze training 
ondersteunt u in het verbeteren van persoonlijke effectiviteit. 
 
 
Doelstelling 
Inzicht in eigen functioneren en de verschillende effecten ervan. 
U leert beter gebruik te maken van uw eigen mogelijkheden en leert beper-
kingen in uzelf/de omgeving kennen en hanteren.  
 
 
Doelgroep 
Leidinggevenden en medewerkers. Iedereen die meer van zijn mogelijkheden 
gebruik wil maken. 
 
 
Werkwijze 
De training is gericht op bewustwording van uw eigen gedrag en belemme-
ringen daarin. In oefeningen kunt u uitproberen welk gedrag maximaal 
resultaat oplevert en bij welk gedrag u zich op uw gemak voelt. We werken 
vooral met situaties uit uw persoonlijke praktijk. Tijdens de trainingsdagen en 
in de tussenliggende periodes werkt u aan uw persoonlijke actieplan.    
 
 
Inhoud 
- Zelfanalyse - Interacties begrijpen en beïnvloeden 
- Omgaan met feedback en kritiek - Reële en irreële gedachten 
- Communicatie - Omgaan met stress 
- Conflicthantering - Zelfmanagement 
 
 
Trainingsduur 
10 dagdelen, verdeeld over 5 blokken. De training met open inschrijving start in 
het voor- en najaar. 

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT 
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Open/Bedrijfsinterne training  
 
 
Dag in dag uit heeft u contact met anderen, op uw werk, maar ook in de 
persoonlijke sfeer. Uw eigen stijl van communiceren levert meestal een positief 
resultaat op, maar soms zijn er situaties waarin u het gevoel heeft dat u meer uit 
het contact had kunnen halen. 
 
 
Doelstelling 
In deze training werkt u aan het ontwikkelen van uw gesprekstechnieken, zodat 
u gemakkelijker en effectiever, en daarmee met meer succes, kunt commu-
niceren. 
 
 
Doelgroep 
Leidinggevenden op LBO-MBO niveau die gemakkelijker en effectiever, en 
daarmee met meer succes willen communiceren. 
 
 
Werkwijze 
De training bestaat uit korte theoretische inleidingen, gevolgd door oefeningen, 
cases en rollenspelen. 
 
 
Inhoud 
- Communicatie en leidinggeven - Omgaan met eigen emoties 
- Interactief  luisteren - Belemmeringen en valkuilen 
- Nonverbaal gedrag - Slechtnieuwsgesprekken 
- Feedback geven en ontvangen - Interactiestijlen 
- Omgaan met kritiek en weerstand 
 
 
Trainingsduur 
7 dagdelen, verdeeld over 3 blokken. Het tweede blok bestaat uit 3 dagdelen. De 
training met open inschrijving start in het voor- en najaar. 

EFFECTIEVE GESPREKSTECHNIEKEN 
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Bedrijfsinterne training  
 
 
Druk, druk, druk! Iedereen heeft het tegenwoordig druk. Aan het eind van een 
lange dag naar huis gaan en toch het gevoel hebben die dag eigenlijk niets 
gedaan te hebben. Want wat u zich aan het begin van de dag had voorgenomen, 
daar bent u niet aan toegekomen. U neemt regelmatig werk mee naar huis, of u 
werkt over, maar dat lijkt ook niet echt te helpen. Voor mensen die zich hierin 
herkennen is de training Timemanagement bedoeld. 
 
 
Doelstelling 
Na de training kunnen deelnemers effectiever en efficiënter met hun tijd 
omgaan, doordat zij zichzelf doelen hebben leren stellen, inzicht hebben 
gekregen in hun eigen stijl van omgaan met tijd en werk, geleerd hebben 
prioriteiten te stellen en 'nee' te zeggen. 
 
 
Doelgroep 
De training is bedoeld voor leidinggevenden en medewerkers die regelmatig tijd 
te kort komen en efficiënter en effectiever met hun tijd willen omgaan. 
 
 
Werkwijze 
De training bestaat uit korte theoretische inleidingen, gevolgd door oefeningen, 
cases en rollenspelen. Om inzicht te krijgen in de eigen tijdsbesteding, wordt 
deelnemers gevraagd een logboek bij te houden. 
 
 
Inhoud 
- Persoonlijke stijl van omgaan met tijd 
- Communicatie: waarnemen, interactief luisteren, feedback 
- Inzicht in eigen werkzaamheden en planning 
- Tijdverspillers opsporen 
- Stellen van doelen en prioriteiten 
- Omgaan met stress 
- 'Nee' kunnen zeggen 
 
 
Trainingsduur 
circa 6 dagdelen 

TIMEMANAGEMENT 
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Bedrijfsinterne training  
 
 
Organisaties met oog voor verschillen in meningen, belangen en capaciteiten  
die deze op een goede manier hanteren, hebben veelal betere resultaten. 
Desondanks leiden tegenstellingen soms tot conflicten. Het gaat er dan om 
conflicten creatief en constructief te hanteren zodat escalatie wordt voorkomen 
en ze zowel voor de organisatie als de betrokkene een batig saldo opleveren. 
 
 
Doelstelling 
Vergroten van inzicht in de oorzaken van conflicten, vergroten van vaardig-
heden met betrekking tot conflicthantering en beheersing.   
 
 
Doelgroep  
Iedereen die te maken heeft met conflicten in de eigen werksituatie, en deze 
conflicten beter wil hanteren.  
 
 
Werkwijze 
Verkenning van theoretische begrippen, basisvaardigheden en specifieke 
vaardigheden krijgen aandacht door middel van oefening en rollenspel. 
 
 
Inhoud 
- 'Objectief' waarnemen 
- Interactief luisteren 
- Effecten van eigen gedrag 
- Machtsverhouding  
- Verloop en beheersing van conflicten 
- Signaleren en analyseren van (potentiële) conflicten 
- Analyse van conflictstijlen 
- Fasering 
- Effectieve conflicthanteringstijlen 
- Correctiegesprek  
- Omgaan met emoties 
 
 
Trainingsduur 
Naar behoefte, circa zes dagdelen met een terugkomdag na ± 4 weken. 

CONFLICTHANTERING 
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Bedrijfsinterne training  
 
 
We worden allemaal regelmatig met situaties geconfronteerd waarbij wij iets 
anders willen dan een andere partij. We worden dan gedwongen om de 
verschillende doelstellingen en belangen te overbruggen.  
Onderhandelen is gericht op het zoeken naar oplossingen die voldoen aan onze 
belangen, maar die ook een garantie bieden voor een blijvende relatie met de 
andere partij. De training geeft inzicht in het toepassen van verschillende stra-
tegieën en het gebruik van tactieken in dergelijke situaties. 
 
 
Doelstelling 
Het verwerven van inzicht in onderhandelings- en overlegprocedures en deze 
effectief kunnen hanteren. 
 
 
Doelgroep 
Medewerkers en leidinggevenden die regelmatig intern en/of extern in 
onderhandelingssituaties verkeren. 
 
 
Werkwijze 
Korte inleidingen, gevolgd door het oefenen van vaardigheden. Op grond van 
feedback van trainer en medecursisten versterken deelnemers hun vaardigheid. 
 
 
Inhoud 
- Inleiding onderhandelen  
- Constructief reageren 
- Win/win principe 
- Onderhandelingstactieken 
- Invloed van tijd, macht en informatie 
- Bewaken van de goede relatie 
- Omgaan met manipulaties 
- Eigen stijl van onderhandelen en effecten 
- Model van onderhandelingen (prestaties in eigen praktijk verbeteren) 
 
Trainingsduur 
Naar behoefte, circa zes dagdelen met een terugkomdag na ± 6 weken. 
 

PROJECTMANAGEMENT ONDERHANDELEN 
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Open/Bedrijfsinterne training  
 
 
Projectmatig werken is in. Gedegen projectmatig werken belooft veel, zoals: een 
uitstekende manier om aan kosten- en kwaliteitsbeheersing te doen, realisatie 
van concrete producten of diensten binnen een bepaalde tijd, flexibel reageren 
op vragen van de klant. Die beloftes komen echter niet altijd uit. Veel projecten 
lopen zelfs op niets uit. Vaak hadden dit soort debacles voorkomen kunnen 
worden door de basisprincipes van projectmatig werken goed onder de knie te 
hebben en voor ogen te houden. 
Een ander aspect dat steeds meer onder de aandacht komt is het belang van de 
human factor bij projecten. Ook een projectleider kan zich beter een stijl van 
leidinggeven aanmeten die de projectmedewerkers stimuleert een maximale 
prestatie te leveren. 
 
 
Doelstelling 
Na deze training weet u hoe u de systematiek van projectmatig werken moet 
toepassen, weet u hoe u de samenwerking in projecten succesvol vorm geeft, 
weet u hoe u de relatie tussen uw project en de omgeving kunt verbeteren, en 
kent u uw eigen kwaliteiten als projectleider. 
 
 
Doelgroep 
(Project)managers die leiding (gaan) geven aan projecten. 
 
 
Werkwijze 
De wijze van werken is een mix van korte inleidingen, gevolgd door individuele 
en groepsopdrachten. U brengt uw eigen projectpraktijk als oefenmateriaal in. 
 
 
Inhoud 
- De systematiek van projectmatig werken 
- De samenwerking in een projectgroep 
- De projectomgeving 
- De projectleider 
 
 
Trainingsduur 
10 dagdelen verdeeld over 2 x 2 dagen (incl. tussenliggende avond). 
 

PROJECTMANAGEMENT 
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Open/Bedrijfsinterne training  
 
 
Een van de onderdelen van uw werk is klanten adviseren, maar dan wel vanuit 
een commerciële doelstelling. U ervaart uw rol als verkoper als een uitdaging, 
maar tegelijkertijd heeft u het idee dat u voor die commerciële kant van uw 
werk nog niet helemaal bent toegerust. 
 
 
Doelstelling 
In deze training geven we u een solide basis voor het voeren van succesvolle 
commerciële adviesgesprekken. Na de training: 
- heeft u meer zelfvertrouwen gekregen in het voeren van commerciële 
 adviesgesprekken; 
- kunt u door analyse van de wensen van de klant tot een juist productaanbod 
 komen; 
- weet u hoe u bezwaren kunt ombuigen naar verkoopkansen. 
 
 
Doelgroep 
Medewerkers die in het kader van commerciële doelstellingen van hun 
organisatie effectieve contacten met (potentiële) klanten willen hebben. 
 
 
Werkwijze 
Korte inleidingen worden gevolgd door oefeningen. Na het eerste blok gaat u 
met het geleerde aan de slag. Blok 2 is een terugkomdag waarop u uw 
praktijkervaringen kunt uitwisselen, en waarop de puntjes op de i gezet worden.  
 
 
Inhoud 
- Hoe komt u over bij anderen? - De opbouw van een verkoop- 
- Hoe beïnvloedt uw gedrag de ander?  gesprek in fasen 
- Hoe bouwt u een relatie op en uit? - De kracht van de klacht 
 
 
Trainingsduur 
7 dagdelen, verdeeld over een blok van 2 dagen (met programma op tussen-
liggende avond), en een terugkomdag. 
 
 
 

VERKOOP ONDERSTEUNING 
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Bedrijfsinterne training  
 
 
Het resultaat van het commerciële handelen wordt mede bepaald door het 
persoonlijk functioneren van de medewerkers van de Verkoop Binnendienst. 
Dit betreft zowel de interne als de externe communicatie. 
 
 
Doelstelling 
Het verbeteren van de persoonlijke overtuigingskracht. 
 
 
Doelgroep 
Medewerkers Verkoop Binnendienst. 
 
 
Werkwijze 
Theorie en actief oefenen gericht op persoonlijk functioneren staat centraal. 
Integratie training en praktijk vindt plaats aan de hand van praktijkopdrachten 
die aansluiten op individuele behoefte tot ontwikkeling. 
 
 
Inhoud 
- Profileren en presentatie 
- Persoonlijke houding (T.A. analyse) 
- Assertief gedrag 
- Het doen van voorstellen 
- Commercieel bewustzijn 
- Klantvriendelijkheid 
- Telefonische gespreksvoering 
 
 
Trainingsduur 
Circa 6 dagdelen 
 
 
 
 

  

COMMERCIËLE VAARDIGHEDEN 
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 Bedrijfsinterne training 
 
 
Voor de commercieel medewerker is het van belang effectieve telefonische 
contacten te kunnen leggen. Het doel is de prospect te bellen om tot een 
afspraak te komen, al of niet in vervolg op een brief/mailing. 
 
 
Doelstelling 
Vaardiger worden in het maken van een afspraak met een prospect. 
 
 
Doelgroep 
Commerciële medewerkers. 
 
 
Werkwijze 
Aan de hand van praktijksituaties, analyse en theorie worden de verschillende 
aspecten van telefonische acquisitie behandeld en geoefend. Het geleerde wordt 
in de praktijk uitgevoerd, waarbij de resultaten worden teruggekoppeld. 
 
 
Inhoud 
- Oefenen in de gespreksvoering 
- Houding 
- Omgaan met weerstanden 
- Effectieve afsluiting 
- Relatieontwikkeling 
- Relatiebeheer 
- Terugkoppeling van de resultaten 
 
 
Trainingsduur 
Naar behoefte, circa 3 dagdelen en gevolgd door een follow-up dag na 6 weken. 
 
 
 
 

TELEFONISCHE ACQUISITIE 
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Bedrijfsinterne training  
 
 
Veel medewerkers hebben in toenemende mate te maken met klantencontact. 
Het telefonische contact is hierbij het meest voorkomende. Derhalve is het van 
belang de verschillende vragen, reacties en emoties naar wederzijdse tevreden-
heid af te kunnen handelen.  
 
 
Doelstelling 
Het naar tevredenheid kunnen afhandelen van het telefonisch klantencontact. 
 
 
Doelgroep 
Medewerkers van ondersteunende afdelingen, telefonistes en commerciële 
medewerkers. 
 
 
Werkwijze 
Aan de hand van praktijksituaties, analyse en theorie worden de verschillende 
aspecten van telefoongebruik behandeld en geoefend. Het geleerde wordt in de 
praktijk uitgevoerd, waarbij de resultaten worden teruggekoppeld. 
 
 
Inhoud 
- Communicatie 
- Het visitekaartje van de organisatie 
- Bedrijfsimago 
- Klantgerichtheid 
- Het binnenkomende gesprek 
- Het uitgaande gesprek 
- Doorverbinden 
- Fasen in het gesprek 
- Het nakomen van afspraken 
- Omgaan met bezwaren, stress 
- Klachtenbehandeling 
 
 
Trainingsduur 
Naar behoefte, circa 3 dagdelen en gevolgd door een follow-up dag na 6 weken. 
 

EFFECTIEF TELEFOONGEBRUIK 
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Bedrijfsinterne training  
 
 
Functioneringsgesprekken hebben tot doel om op systematische wijze gericht 
aandacht te schenken aan de ontwikkeling van de individuele medewerkers en 
het functioneren in de organisatie. De basis hierbij is de dialoog tussen 
leidinggevende en medewerker. 
 
 
Doelstelling 
Het verkrijgen van inzicht en vaardigheden in voorbereiding en uitvoering van 
gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers over hun persoonlijk 
functioneren. 
 
 
Doelgroep 
Leidinggevenden. 
 
 
Werkwijze 
Aan de hand van praktijksituaties, analyse en theorie worden de verschillende 
aspecten van functioneringsgesprekken behandeld en geoefend. 
 
 
Inhoud 
- Communicatie  - Houding 
- Feedback  - Interactief luisteren,  
- Samenvatten, vragen stellen  - Assertiviteit 
- Probleemoplossing  - Omgaan met kritiek   
- Kenmerken functioneringsgesprekken - Introductie, voorbereiding 
- Omgaan met wantrouwen,  - Randvoorwaarden 
   stille medewerkers  - Fasen, opbouw 
- Samenhang met stijl van leidinggeven 
 
 
Trainingsduur 
Naar behoefte circa 7 dagdelen, gevolgd door een follow-up dag na 6 weken.  
 
 

FUNCTIONERINGSGESPREKKEN 
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Bedrijfsinterne training  
 
 
Regels en afspraken worden gemaakt om de organisatie bestuurbaar, leefbaar te 
houden. Het niet naleven van regels en afspraken dient  gecorrigeerd te worden. 
Indien de 'overtreding' ernstig is, is een correctiegesprek noodzakelijk. 
Correctiegesprekken worden gewoonlijk als lastig ervaren. Belangrijk is een 
goede beheersing van de benodigde vaardigheden. 
 
 
Doelstelling 
Het verkrijgen van inzicht en vaardigheden in het voeren van correctie-
gesprekken. 
 
 
Doelgroep 
Leidinggevenden. 
 
 
Werkwijze 
Aan de hand van praktijksituaties, analyse en theorie worden de verschillende 
aspecten van correctiegesprekken behandeld en geoefend. 
 
 
Inhoud 
- Communicatie 
- Luisteren, samenvatten 
- Oplossen van conflicten 
- Omgaan met kritiek 
- Verschillende methodes en effecten 
- Wanneer correctiegesprek 
- Houding 
- Opbouw 
- Samenhang met stijl van leidinggeven  
 
 
Trainingsduur 
Circa 4 dagdelen 
 
 
 

CORRECTIEGESPREKKEN 
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 Bedrijfsinterne training 
 
 
Het maken van een goed Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) is geen sinecure. 
Een POP is immers niet zomaar een opsomming van nog te volgen cursussen 
die nodig zijn voor de functie, het is het resultaat van een zoekproces naar 
potenties, kwaliteiten en wensen van een persoon, ingebed in de context van de 
interne en externe omgeving met haar specifieke eisen en mogelijkheden in het 
perspectief van de toekomst. 
Dit vergt van leidinggevenden dat zij een beeld hebben van waar het met de 
organisatie naar toe moet en hoe de ontwikkeling van medewerkers daaraan 
kan bijdragen. Ook moeten zij specifieke vaardigheden hebben om POP-
gesprekken te voeren met voldoende diepgang en breedte. Deze training leert 
managers de benodigde visie en vaardigheden. 
 
 
Doelstelling 
In deze training geven we deelnemers een solide basis voor het voeren van 
succesvolle POP-gesprekken.  
 
Doelgroep 
Leidinggevenden van organisaties die met Persoonlijke Ontwikkelings Plannen 
(gaan) werken. 
 
Werkwijze 
Korte inleidingen worden gevolgd door het oefenen in rollenspelen. 
Uitgangspunt is dat de leidinggevenden hun eigen POP gemaakt moeten hebben 
om te begrijpen wat dit voor medewerkers betekent. Hieraan zullen zij tijdens 
de training invulling geven. 
 
Inhoud 
- Niveaus van de persoonlijkheid als aangrijpingspunt voor ontwikkeling; 
- Communicatievaardigheden gericht op het verkrijgen van diepere inzichten; 
- Doelenhiërarchie op zowel individueel, afdelings-, organisatie-, als 

omgevingsniveau; 
- Van ontwikkeling naar concrete actiepunten, indicatoren en 

randvoorwaarden. 
 
Trainingsduur 
Twee keer twee dagen 

POP-GESPREKKEN 
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Bedrijfsinterne training  
 
 
Ziekte is een complexe zaak die door veel leidinggevenden als een lastige 
kwestie wordt beschouwd. Een open benadering van het verschijnsel, een goed 
beleid en vaardigheid in de juiste gesprekstechnieken zijn middelen om actief 
en preventief om te gaan met ziekteverzuim. 
 
 
Doelstelling 
Het leren omgaan met het verschijnsel ziekteverzuim en het communiceren met 
de zieke. 
 
 
Doelgroep 
Leidinggevenden. 
 
 
Werkwijze 
Op basis van methoden en technieken worden d.m.v. praktische situaties 
vaardigheden getraind. 
 
 
Inhoud 
- Ziekteverzuim, duur, getallen, noodzaak aandacht 
- Oorzaken, stress 
- Verzuimbeleid, rollen 
- Gesprekstechnieken 
- Omgaan met verbeterpunten 
- Omgaan met emoties, wantrouwen 
- Omgaan met kritiek 
- Assertiviteit 
- Klachtenbehandeling 
- Verzuimgesprek voeren 
- Ondersteunend gesprek voeren 
- Terugkomgesprek voeren 
- Verzuim en leidinggeven 
 
 
Trainingsduur 
Naar behoefte circa 5 dagdelen, gevolgd door een follow-up dag na 6 weken. 

VERZUIMGESPREKKEN 
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Bedrijfsinterne training  
 
 
Middels werkoverleg kunnen medewerkers met de leidinggevende op een 
directe manier het werk verbeteren en daarmee een bijdrage leveren aan de 
kwaliteit van de organisatie.  
Centraal staat in dit werkoverleg het creëren van een draagvlak door de 
leidinggevende volgens de formule E = K x A. 
 
 
Doelstelling 
Het vergroten van de vaardigheden voor het effectief leiden van het 
werkoverleg. 
 
 
Doelgroep 
Leidinggevenden. 
 
 
Werkwijze 
Aan de hand van praktijksituaties, analyse en theorie worden de verschillende 
aspecten van werkoverleg behandeld en geoefend. Het geleerde wordt in de 
praktijk uitgevoerd, waarbij de resultaten worden teruggekoppeld. 
 
 
Inhoud 
- Communicatie 
- Vergadertechniek 
- Besluitvorming 
- Rol van de leidinggevende 
- Stijl van leidinggeven 
- Motivatie  
- Feedback 
 
 
Trainingsduur 
Naar behoefte, circa 5 dagdelen en gevolgd door een follow-up dag na 6 weken. 

WERKOVERLEG 
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Bedrijfsinterne training  
 
 
Facilitators worden steeds vaker ingezet bij de begeleiding van verbeterpro-
jecten. De functie van facilitators is vrij complex omdat hij/zij het concrete 
project moet begeleiden en tegelijkertijd een agogische functie heeft om de 
deelnemers de werkwijze te leren om zelfstandig te kunnen werken. Bij de 
training wordt ook aan deze aspecten aandacht geschonken middels het 
ontwikkelen van de vaardigheden en de technieken. 
 
 
Doelstelling 
Het verwerven van vaardigheden en technieken noodzakelijk voor effectief 
kunnen begeleiden van verbeterprojecten. Aan deze training kan de 
voorbereiding van de projectleiders en begeleiding van de projecten worden 
toegevoegd. 
 
 
Doelgroep 
Medewerkers die naast de projectleider als facilitator verbeterprojecten gaan 
coachen. 
 
 
Werkwijze 
Naast theoretische inleidingen ligt het accent op het oefenen van vaardigheden. 
 
 
Inhoud 
- Organisatie verbeterprojecten 
- Werkwijze in projecten 
- Technieken creatieve probleemaanpak 
- Statistische hulpmiddelen 
- Systematische Project Aanpak 
- Klant-leveranciersmodel 
- Methodiek en werkwijze t.b.v. begeleiden 
- Communicatie 
- Groepsoverleg 
- Presentaties 
 
Cursusduur 
Naar behoefte, circa acht dagdelen. follow-up na 6 weken. 

 FACILITATOR 
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Bedrijfsinterne training 
 
 
Door het invoeren van 'Interne Auditing' krijgt de organisatie bij het werken 
aan de ISO 9000 serie een sterke stimulans en breed draagvlak. Medewerkers die 
hiervoor worden opgeleid voeren zelfstandig audits uit ter controle op de 
ontwikkelde systemen. 
 
 
Doelstelling 
De training bestaat uit een theorieblok en een praktijkgedeelte. Doelstelling van 
 het theorieblok is inzicht te krijgen in het systeem, normen, vaardigheden en 
methodieken om zelfstandig een interne audit uit te kunnen voeren. 
Doelstelling van het praktijkgedeelte is vaardigheden te ontwikkelen door in de 
praktijk te oefenen. 
 
 
Doelgroep 
Diegenen die binnen de organisatie interne audits zullen gaan uitvoeren. 
 
 
Werkwijze 
Aandacht voor de benodigde theoretische kennis en praktische vaardigheden. 
Voor de praktijkopdracht wordt een interne audit gemaakt in de eigen 
organisatie. Op deze wijze wordt een maximaal leerresultaat bereikt. De uitge-
voerde opdrachten worden zorgvuldig geëvalueerd en zo mogelijk wordt aan de 
hand van de auditresultaten de praktijksituatie in ogenschouw genomen.  
 
 
Inhoud 
- ISO-norm en normvoorwaarden 
- Soorten audits 
- Functie van interne/externe audits 
- De verschillende functies en rollen 
- Rapporteren over een audit 
- Evalueren van de auditresultaten 
- Praktijkopdracht 
- Evaluatie praktijkopdracht 
 
Cursusduur 
Circa 10 dagdelen, afh. van voorkennis, met een terugkomdag na ± 6 weken. 

INTERNE AUDITING 
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ONDERNEMINGSRAAD & KWALITEIT  

 
 
 
 

Bedrijfsinterne workshop 
 
 
Ondernemingsraden hebben vanuit hun functie een duidelijke taak in de 
ontwikkeling van de organisatie. Voor hen is het van groot belang kennis te 
hebben van de kwaliteit van de organisatie. 
In deze workshop wordt duidelijk wat integrale organisatie ontwikkeling voor 
de organisatie kan betekenen en de wijze waarop de Ondernemingsraad hierop 
kan inspelen. 
 
 
Doelstelling 
Het verkrijgen van inzicht in de functie en taak van de Ondernemingsraad in 
relatie tot integrale organisatie ontwikkeling. 
 
 
Doelgroep 
Ondernemingsraadsleden 
 
 
Werkwijze 
Aan de hand van de situatie binnen de eigen organisatie wordt ingegaan op de 
uitgangspunten, achtergronden en methoden van integrale organisatie 
ontwikkeling. 
 
 
Inhoud 
- Uitgangspunten en achtergronden 
- Stappenplan en invoeringsproces 
- Beleidsplan 
- Management en verantwoordelijkheid 
- Cultuur van de organisatie 
- Praktijkervaringen 
- Opstelling en rol van de O.R. 
 
 
Trainingsduur 
circa 3 dagdelen 
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