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Workshop: Competentie begeleiding

De schakel tussen mens en organisatie

INFO

Loopt u in uw werk tegen een aantal lastige situaties aan? Bent
u uw draai aan het zoeken in een nieuwe functie? Ziet u
uitdaging in het aanscherpen van uw competenties?

Bij competentie coaching krijgt u intensieve begeleiding
aangeboden bij uw functioneren. Op deze manier creëert u
bewust reflectiemomenten om vanuit een breder perspectief te
leren en naar uw eigen situatie te kijken. Tevens werkt u
praktisch en doelgericht aan het verbeteren van uw
functioneren. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten: deze
competentie coaching biedt ú meer voldoening en tegelijkertijd
uw organisatie een competente medewerker.

Programma opzet
 •  Intake & Assessment,
 •  360° feedback,
 •  Competenties erkennen,
 •  Competenties ontwikkelen,
 •  Persoonlijk actieplan,
 •  Elk traject is maatwerk.

Resultaat

Uw coachingdoelen (gekoppeld aan de werkpraktijk) vormen de
leidraad van het coachingtraject. De werkwijze is gebaseerd op
de principes van bewustwording, ervarend leren en
empowerment en integratie in de praktijk. Hierbij maakt de
coach gebruik van uiteenlopende methodieken, zoals NLP, RET
, feedback, kernkwadranten, praktijkopdrachten en rollenspelen. 
Coaching en feedback op de werkplek behoort tot de
mogelijkheden.

Afhankelijk van uw werkthema¡¯s ontvangt u schriftelijk
materiaal of krijgt u het verzoek een specifiek boek aan te
schaffen. Er is uiteraard overleg en afstemming over de rol van
uw leidinggevende tijdens het coachingtraject.

De prijzen zijn geldig tot 30 dagen na: 22-05-2023


BV&T staat voor:

In de workshop vormt ~maatwerk~ steeds het uitgangspunt.
Praktijkgerichte oefeningen, opdrachten en rollenspelen
vormen de basis van al onze trajecten. Door de unieke juiste
match, sluiten 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 docent/trainer als zeer
prettig ervaren.

De praktijksituatie van de cursist, positie, werk- en
omstandigheden is medebepalend voor de inhoud van het
traject en de vormgeving van het totale traject. Stages en
andere oriënterende trajecten of activiteiten buiten het lokaal
kunnen onderdeel zijn van de doelstelling / programma.

Bedrijfstraject (In-Company):

Vanaf: € 2479,-- trajectkosten per groep

Deelnemerskosten: p.p. zichtbaar op offerte!

In-company vanaf: 1 t/m .. deelnemer(s)

Uw doelstelling: wordt vooraf besproken

Aantal dagen /  dagdelen: 6 (2 uren per dag)

Workshop vanaf 1 dagdeel à € 875,- of 1 dag à € 1750,-
BV&T meerprijs per deelnemer à € 29,-

Openinschrijving (per persoon):

Lage kosten hoog rendement, maximaal aansluiten op uw

praktijk. Nadat u zich heeft aangemeld nemen wij contact

met u op.

Kosten: €495,- excl. BTW en dagarrangement à € 39,-.
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