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Workshop: Mentoren training

De schakel tussen mens en organisatie

INFO

In deze doelgerichte en slagvaardige training kijken we graag
mee waar de competenties en vaardigheden in de training
komen te liggen. De interactie en didactische sturing staat
voorop. De aankomende coach heeft naar ons idee al veel
kennis in huis. Deze kennis gaan wij borgen. De andere tools
kunnen hierin bijdragen, waardoor de effectiviteit gegarandeerd
wordt.

Programma opzet
 •  Leren en opleiden in uw organisatie;
 •  Didactische hulpmiddelen;
 •  Communicatiemethodes;
 •  Evaluatiegesprekken;
 •  Hoe om te gaan met weerstand;
 •  In opbouwende lijn instructies geven;
 •  Persoonlijk actieplan, do's & don'ts.

Resultaat

Na het volgen van deze training is het geven van instructies en
het omgaan met de specifieke vragen, u duidelijk geworden. U
leert ook de richtlijnen, waarin mensen zich manifesteren. U
kent het leerpatroon van uw kandidaat of medewerkers. U leert
vanuit een praktischgerichte benadering. De begeleider geeft
veel instructies en praktijkvoorbeelden.

De prijzen zijn geldig tot 30 dagen na: 23-05-2023


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: € 2047,-- 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: 2 (6 uren per dag)

Workshop vanaf 1 dagdeel à € 695,- of 1 dag à € 1390,-
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: €795,- excl. BTW en dagarrangement à € 39,-.

B
V

&
T

 opl &
 adv. postbus 384, 9400A

J A
ssen, tel: 0592-370484, fax 0592-371689, site: w

w
w

.bvtopleiding.nl, K
vK

 04072308, R
ab nr: 382837568 A

fdruk datum
: 23-05-23  08:17:56

185.191.171.45 -- BVTopleiding site


