PEOPLE MANAGEMENT
TRAINING

TO BE A BETTER MANAGER

‘Een goede training voor managers die elke dag met hun voeten in de klei staan
(en soms een beetje vast zitten)’
Goed management is van cruciaal belang voor een organisatie. Vaak is er voldoende aandacht voor de leiders van
een organisatie maar schiet de aandacht voor de ‘gewone’ managers tekort. Ik richt mij specifiek op deze groep: de
mannen en vrouwen die dagelijks op de werkvloer hun teams aan moeten sturen. Zo gewoon is dat namelijk niet.
Deze training is praktisch en altijd op basis van de HR filosofie en instrumenten van jouw organisatie en heeft vier
modules van ieder een dagdeel. Kort maar krachtig met al resultaat: managers die een organisatie nodig heeft.
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verbeteren kwaliteit
people management

OPZET

DE GEGARANDEERDE RESULTATEN

50% zelf doen
40% discussie
10% theorie
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verzuim neemt af

SELECTEREN
beleid & proces ■ consistent toepassen
■ gesprekstechnieken ■ competenties
■ vooroordelen ■ diversiteit & inclusie
■ veelgemaakte fouten

BELONEN
beleid & proces ■ consistent toepassen
■ eerlijkheid ■ talent management
■ alternatieve beloningsvormen ■ conflicthantering ■ veelgemaakte fouten
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WAT DE
ORGANISATIE
NODIG HEEFT!

FINISH

De doorlooptijd is maximaal een maand: 4 x 1
dagdeel of 2 x 1 dag. Maatwerk is mogelijk.
Bij voorkeur vindt de training plaats op de
werkplek van de managers.
Deze training kost 3900 euro voor 2 dagen of
4400 euro voor 4 dagdelen, exclusief BTW.
De managers ontvangen een digitale syllabus met alle trainingsmaterialen.
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BEOORDELEN
beleid & proces ■ consistent toepassen
■ beïnvloeding ■ gesprekstechnieken
■ vooroordelen ■ competenties ■ veelgemaakte fouten

LEIDINGGEVEN
consistentie in uitvoering ■ managementstijlen ■ dagelijks managen
■ waarden ■ motiveren ■ feedback
geven ■ veelgemaakte fouten

Er is plaats voor minimaal 6 en maximaal 12
van je managers in deze training.

medewerkers blijven
langer bij de
organisatie

Trainer:
Wiemer Renkema
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To be Training
Willem Schoutenstraat 12
1057 DN Amsterdam
06-13034738
info@to-be.training
www.to-be.training
@wiemerrenkema
KvK 660 76 749
Triodos bank NL95TRIO0391170325
BTW NL108133980B01

