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Managementtraining voor ondernemers &ldquo;De kunst om vernieuwend te
zijn&rdquo;
Functies

Ondernemer

Opleidingsniveau

Managementtraining voor ondernemers “De kunst om vernieuwend te zijn”

URL

https://www.kasgroeit.nl/opleiding-managementtraining-voor-ondernemers-lde-kunst-omvernieuwend-te-zijnr-794

Duur

6 dagen + 1 dagdeel

Subsidie

60%

Opleider

Mansal BV

Contactpersoon

Liselotte Duin

Adres

Mollerusstraat 1

Postcode

3743BW

Plaats

Baarn

Telefoonnummer

0357200870

E-mailadres

liselotteduin@mansal.nl

Website

http://www.mansal.bl

Informatie

Doel van de training
U bent verantwoordelijk voor de resultaten van uw onderneming en/of team. Dat vereist
visie en het denken in mogelijkheden. In deze training staat het effect van uw eigen gedrag
op anderen centraal. U leert hoe u effectiever en efficiënter uw doelen realiseert door het
initiëren van en adequaat reageren op veranderingen.
Inhoud cursus:
De training bestaat voor tachtig procent uit oefeningen die mede door u en overige
deelnemers zelf worden aangedragen. U krijgt een spiegel voorgehouden en krijgt inzicht in
de effecten van uw huidige gedrag. U ervaart hoe u door uw gedrag aan te passen
efficiënter en prettiger uw doelstellingen realiseert. U leert de principes van positieve
beïnvloeding en leert communiceren vanuit het beeld van de ander.
De training wordt gevolgd door ondernemers uit verschillende bedrijven waardoor ook u
geïnspireerd raakt door de ervaringen van anderen.
Duur van de training
De training heeft een doorlooptijd van zes maanden. In deze zes maanden worden zes
trainingsdagen gevolgd. De praktijkperiodes van telkens vier weken tussen de
trainingsdagen worden gebruikt om uw persoonlijke nieuwe inzichten in de praktijk toe te
passen. Vanaf de tweede tot en met de zesde trainingsdag doen u en de collega
deelnemers verslag van de leerpunten, genomen acties en gerealiseerde resultaten.
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Voordat de training start, krijgt u een uitnodiging om mee te werken aan de Mansal
doeltreffendheidsmeting®. Uit deze ‘nul-meting’ blijkt welke gedragselementen goed
ontwikkeld zijn en wat de verbeterpunten zijn. Aan het einde van de training volgt de ‘éénmeting’, die aantoont welke gedragsverandering is gerealiseerd.
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