MICHELIN TRAINING
PERSONEEL COACHEN EN MOTIVEREN
STANDAARD









Groot-Bijgaarden - BCBW

2.00 dagen

Min. aantal plaatsen : 10

800.00 € Excl. btw / persoon

waar bij u in de buurt :

(14.00h)

personen

waar bij u in de buurt :

Max. aantal plaatsen : 12

contact met ons opnemen

contact met ons opnemen

personen

DE VOLGENDE SESSIES
Wij kunnen voor u een opleiding inplannen. Vraag het ons.

BETROKKEN MEDEWERKERS

DOEL

Chef werkplaats

Als je gelooft in de kracht van motivatie en een
degelijke coaching en inzichten wil krijgen om dit

Verantwoordelijke personeel

effectief in te zetten.

Verantwoordelijke verkooppunt

Als je merkt dat je sneller naar een eerdere
sturende stijl grijpt en meer impact wil krijgen op
je medewerkers.
Indien je wenst stil te staan bij je eigen stijl van
leidinggeven en deze verder wil verfijnen.
Als je jouw stijl als leidinggevende wenst af te
stemmen op waar de medewerker staat in zijn
ontwikkeling.

PROGRAMMA VAN DE OPLEIDING
THEORIE
Wat een coachende stijl inhoudt.
Wat motiveren/coachen is, het belang en effect er
van.
Motivatie- en coachingtechnieken
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De verschillende rollen die mensen opnemen in je
team met meer resultaat en bewuster in te zetten.
Vaardigheden om dit om te zetten in de praktijk.

VEREISTEN
100% theorie, met aanwezigheid van
professionele acteur voor simulaties
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